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Sammanfattning. Samtidigt som konkurrensen ökar på de flesta företag så skärps också kraven på effektivisering inom 

IT. Behovet av IT är större än någonsin och antalet IT-investeringar ökar markant på de flesta arbetsplatser idag, inte 

minst på banker. Men även om investeringarna ökar i antal betyder detta inte nödvändigtvis att alla typer av satsningar är 

effektiva och till fördel för företaget. Nyttan av IT-investeringar är svåra att mäta och beräkningarna blir alltmer 

komplexa ju större organisationer det gäller. [1 , 2] 

Enligt ramverket Val IT Framework 2.0, från 2008 så gjordes en global undersökning av Pricewater-houseCoopers i 

Belgien. Undersökningen bygger på svaret från 750 IT-chefer och företagsledare, som verifierar att betydelsen av IT ökar 

och att det finns mycket utrymme för förbättringar när det gäller avkastningar på IT-investeringar.[5]   

Denna rapport behandlar området företagsstyrningssätt och hur dessa i sin tur är kopplade till företags IT-nyttor. 

Studien bygger på investeringar som ägt rum på tio banker som är verksamma i Sverige där verkligheten modellerats 

utifrån besvarade enkäter och en kompletterande intervju. Syftet har varit att granska om det går att finna några samband 

mellan bankernas styrsätt och erhållna nyttor vid IT-investeringar. För att lättare kunna finna de underliggande 

strukturerna delas arbetet in i två delar, en nyttodel och en arketypdel.  

Arbetes grundstruktur är baserat på studier kring IT-styrning som utförts av Peter Weil och Jeanne Ross men som 

kompletterats med andra vetenskapliga dokument. Det huvudsakliga syftet med denna rapport är att presentera ett nytt 

sätt att tänka – där banker utifrån sitt styrningssätt skall kunna se vilka nyttor som är mest lönsamma att satsa på när det 

gäller den egna verksamheten.[ 7] 

Resultatet av studien visar att det finns en del samband kring bankernas styrningssätt och erhållna nyttor vid de 

granskade bankernas senaste IT-investeringar. De flesta bankerna har ett styrningssätt som till synes liknar IT-duopoli 

och investeringar som i allmänhet resulterar i strategiska nyttor.  

 

Intressant att notera - Studien är genomförd på banker som är verksamma i Sverige men det finns inget som tyder på 

att undersökningen inte skulle kunna implementeras även på andra sorts verksamheter. 

 

 

 

 

Nyckelord. Arketyp. Nytta. Investering. IT-nytta. Affärsmonarki. IT-monarki. Federal. IT-duopol. Feodala. IT- Anarki. 

Pearsons korrelation, ValIT, COBIT, IT-styrning, Gunasekarans modell.  
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Förord 
Inledningsvis vill jag tacka de som för detta examensarbete spelat en stor roll och möjliggjort den nyttiga utgången. Utan 

dessa nyckelpersoner så hade studien inte haft någon riktig grund att stå på. Först och främst så riktas tankarna mot vår 

handledare Teodor Sommestad som bidragit till grundidén för arbetet, dess struktur och den röda tråden igenom hela. 

Vill även tacka samarbetspartner Victor Pourghobad för ett gott samarbete. Därefter får jag tacka alla IT-chefer och IT-

ansvariga på banker runt om i landet som tagit sig tiden och besvarat den omfattande enkäten som utskickats.  

Sist men inte minst min familj och vänner som har varit till stöd i alla möjliga sätt 

Tack för att ni trott på vårt arbete och stöttat oss under studiens gång! 
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1. Inledning  
 

Denna rapport är en redogörelse för ett examensarbete som utförts på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i 

Stockholm för institutionen Industriella information och styrsystem (ICS). Studien är baserad på datainsamling från tio 

olika banker som är verksamma i Sverige idag och på grund av konkurrens samt utlovad sekretess skall dessa få förbli 

anonyma. Studien kompletterats med modeller och ramverk uthämtade ur en IT-nyttostudie som examensarbetare 

Victor Pourghobad tillämpat i sitt examensarbete för samma institution. Dessa delar kompletterar varandra då Vicrot i 

sin rapport applicerat arketypsstudie ur denna rapport för att fullständigtgöra sitt examensarbete.3,4] 

 

1.1 Bakgrund  

Banker precis som andra företag använder sig mer och mer av IT för att underhålla sin verksamhet och organisation på 

bästa möjliga sätt. För att nå större framgångar så satsas det med jämna mellanrum på investeringar för att utveckla IT 

och bakomliggande system.[5] Men oavsett investeringarnas storlek så är det ofta svårt att avgöra vilka nyttor som 

egentligen kan erhållas vid en sådan satsning. Nyttan vid en investering är inte alltid enkelt att mäta och behöver inte 

vara proportionerlig till kapitalinsatsens storlek.[6] 

Det skapas därmed en osäkerhet hos företag om en investering i själva verket kommer att bidra med önskade nyttor. 

Denna ovisshet kan bero på många faktorer - inte minst på organisationens uppdelning av beslutfattare vid IT-

förändringsprojekt. I denna studie identifieras samt kartläggas de roller som är involverade i beslut som fattas inom 

organisationen. Detta för att sedan genomskåda om det går att uppge någon direktkoppling mellan styrningssätt och 

erhållna nyttor vid en IT-investering. 

Varje investering på företag har inträtts av en styrningsprocess som uppstår utav en styrningssätt som återfinns på alla 

företag särkilt på större företag med organisationsförmåga. Styrningssätten är hur organisationen planerar hur ett företag 

skall styras och vilka är nyckelpersoner som bestämmer om investering och vilka IT-nyttor som skal erhållas, en 

styrningssätt kallas även för arketyp. Ordet arketyp kommer från grekiskans archetypos och är en sammanslagning av två 

ord - arche ”grund” och typos ”mönster”. Benämningen, som i denna studie används flitigt, nyttjas för att spegla 

styrningsätten på de granskade bankerna. 

Studien har betraktat investeringar som i kostnad överstigit 250 000 SEK hos tio banker för att se om hur styrningssättet 

sker, vid dessa investeringar samt i sin tur om dessa investeringar ha bidragit med några verksamhetsnyttor, samt om den 

från början önskade nyttan som varit huvudsyftet med investeringen har erhållits. 

Parallellt med denna undersökning har även en IT-Nyttostudie ägt rum som granskat vilka IT-nyttor som erhålls i IT-

investeringar på banker. Vilket kommer att bidra med nyttor och prioriteringen på dessa nyttor hos banker. 

I en studie som genomförts av Peter Weill och Jeanne Ross så presenteras väldefinierade metoder för hur arketypen hos 

ett företag kan avläsas. Om det nu skulle finnas en koppling som verifierar att vissa IT-nyttor gynnas av en viss arketyp, 

så innebär detta att väldigt mycket information skulle kunna utläsas innan investeringen ägt rum. Med andra ord skulle 

ett företag som vill satsa på en IT-investering kunna förutspå utfallet av satsningen genom att beakta beslutstagare samt 

de beslut som är tagna av signifikanta personer med en viss position inom företaget. [7,8,9] 

Målet med examensarbetet är då att åskådliggöra huruvida olika arketyper i sin tur påverkar IT-investeringarna och hur nyttan 

eller nyttorna kommer att se ut. Resultatet ges i form av tabeller och figurer där olika samband redovisas.  
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1.2 Syfte 

Syftet med arbetet var att undersöka huruvida vissa arketyper på ett företag tar sig an somliga nyttor och om det i sin tur 

finns nyttor som gynnas av en specifik arketyp. Genom att använda en konceptuell modell så identifierades IT-nyttor för 

att senare användas i en enkätundersökning samt intervjuer. Genom dessa två datainsamlingsmetoder har 

mognadsgraden av alla nyttor mätas för att slutligen kopplas till respektive arketyp. 

För att få studien bli så enkel som möjligt att följas så fördelades den in i två delar – en del som redogör 

arketypsmognaden vilket kommer att behandlas djupt och den andra som behandlar mognaden av IT-nyttorna som 

behandlas av den parallella studien. För att få en kompletterande länk mellan dessa två delstudier så utformas en 

forskningsfråga som i slutet av studien verifieras eller falsifieras beroende på erhållna resultat. Som ett steg i studien skall 

därför sambandet mellan IT-nyttor och arketyper att kontrolleras för att se om det finns en förankring av sambandet på 

arbetsmarknaden när det påstås att liknande arketyper borde generera snarlika nyttor.  

Ett annat mål för studien är att skapa intresse för ett nytänkande inom IT-investeringar som gör att företag utifrån sitt 

styrningssätt ser över verksamhetens framtida ambitioner och visioner.   

1.3 Forskningsfråga 

Enligt ramverket ValIT är det viktigt att kartlägga hur rollerna på ett företag är fördelade för att försäkra sig om att alla 

processer på företaget är korrekt distribuerade och därmed öka sannolikheten för lyckade investeringar. För att verifiera 

denna koppling så formulerades en forskningsfråga som lyder enligt nedan och som besvaras i resultatkapitlet:[5] 

 

Går det att förutspå vilka nyttor ett företag kommer att erhålla vid en IT-investering 

genom att identifiera IT-styrningsarketypen för företaget? 

1.4 Avgränsning 

Studien är avgränsad till att endast behandla banker som är verksamma i Sverige. De tillfrågade personerna som deltog i 

enkätundersökningen samt den kompletterande intervjun var alla uteslutande involverade i IT-investeringar med roller 

som IT-ansvariga eller IT-chefer. Studien har fokuserat på att granska styrsätt, IT-nyttor och om det går finna något 

mönster som talar om hur dessa inverkar på varandra.  

För att kunna hålla sig inom den angivna tidsramen för examensarbetet, som löpte under 20 veckors tid, så blev 

examensarbetarna tvungna att begränsa antalet deltagande banker till tio stycken och investeringar som i kostnad 

överstigit 250 000 SEK.  

1.5 Definition 

1.5.1 Informations teknologi  

IT används mycket i det vardagliga språket utan en konkret definition vilket kan lämna utrymme för misstolkningar. Om 

ordet sökes på internet så fås väldigt många träffar men här nedan finns två definitioner som beskriver ordet på ett bra 

sätt. 
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Definition1: 

”IT definieras som informationsteknologi, eller vetenskap om informationsteknik. Det som IT syftar till är hanteringen av informationen i 

allmänhet med hjälp av datorer och telefon samt TV eftersom de ingår i benämningen modern teknologi. [10] ” 

En annan källa ger följande tolkning av definitionen IT: 

Definition2: 

”Informationsteknik är tekniken för att insamla, bearbeta, lagra och överföra information. Den omfattar allt från datorer, programvara och 

telekommunikation till numerisk styrd produktion, TV och multimedia. IT är en “möjliggörande” teknik. ” [6],[10] 

1.5.2 Investering  

En investering är att binda ett visst kapital till något som tros utgöra någon sort nytta eller ett ökat värde till kapital 

placerare. På ett företag så används ofta en del av företagskapitalet för placering som nyttjas till att införskaffa resurser 

som maskiner, inventarier men även byggnader som utgör en nytta till företaget. [11],[12] 

1.5.3 IT-investering   

Beroende på vad det är för investering så skiljer sig svårighetsgraden i bedömningen av investeringsvärdet. Vid en 

investering som till exempel görs på materiella ting så är det väldigt enkelt att efter en tidsperiod sälja objektet och 

beräkna hur mycket som gått åt i investeringar och det nya värdet. 

Men när det gäller IT-investeringars värde är ofta inte hårdvaran i sig som köptes in för en viss penning som ger ett 

faktiskt värde utan mer ofta den informationen som finns disken. I vissa fall är det även så att informationen har ett hög 

värde hos just det företaget men inte hos nästa företag, detta gör att det blir svårt att värdera innehållet.  

Många IT-investeringar ger direktavkastning men det finns även sådana investeringar som lönar sig i det långa loppet. 

Exempel på sådan IT-investering som på långsikt kan löna sig är att införa nytt ärandehanteringssystem som gör att 

arbetet flyter på smidigare. Det nya systemet kommer att ta tid att lära sig för dem anställda samt kräver en hel del 

resurser i form av utbildningar men i längden kommer detta system i sin tur skulle kunna leda till att företaget blir bättre 

på att hantera vissa processer vilket bidrar med att verksamheten kan minska sin personalstyrka och fortfarande ligga 

kvar på samma nivå som idag eller behålla styrkan och expandera. [6] 

Definition: 

”IT-investering definieras som ett bundet kapital till informationsteknik oavsett redovisningsmetoden rent ekonomiskt. ”[15],[14] 

1.6 IT i bankväsendet 

Enligt siffror som presenterades den 24 mars 2011 av Radar Group International AB, ett företag med IT som 

fokusområde, så finns det i regel inga branscher som satsar lika mycket på sin IT så som banker och försäkringsbolag 

gör. Radar Group startades år 2006 och har sedan starten levererat produkter och tjänster till IT-leverantörer, investerare 

i IT-bolag och ny teknik till IT-beslutsfattare på olika företag och organisationer.[13,14,15] 

I rapporten så har Radar Group granskat närmare 2000 företag i olika branscher för att se hur förhållandet mellan 

företagens IT-budget och den totala omsättningen ser ut. I denna redogörelse går det även att avläsa tydliga skillnader i 

hur de olika branscherna väljer att satsa.  
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I tabell nedan så presenterar de branscher som inte satsat så stor del av sin omsättning på IT-investeringar, hittas handel, 

bygg och tillverkningsindustri. På toppen med stor marginal hittas banker och försäkringsbolag. En av de bidragande 

orsakerna till detta är för att dessa företag gynnas av företagets struktur då de till största delen endast består av säljare, 

handläggare och en IT-avdelning. I många andra branscher så tillkommer en produktionsenhet som kräver tillsyn. Dessa 

företag gynnas också av dess struktur då de till största delen endast består av säljare, handläggare och en IT-avdelning.  

 

 

Figur 1: Visar att bankers IT-budget i förhållande till företagets totala 

omsättning är betydligt större än närmaste aktörer i andra branscher. 

2. Teori 
I detta kapitel så förklaras de bakomliggande teorier som utgör grunden till studien tillsammans med motiveringar för 

teorival. Den gemensamma samt övergripande motiveringen till teorival har varit att hitta teorier som tillsammans kan 

besvara studiens forskningsfråga. Väldigt viktigt att teorin är vald på så vis att den samtidigt passar den studie som 

bedrivs parallellt med denna studie av Victor Pourghobad, student på KTH. Här klargörs begreppen IT-styrning, 

arketyper, beslutsområde och nyttor närmare.  

2.1 IT-styrning 

IT på företag har blivet en kritisk verksamhetsdel där ett driftstop kan bekosta företag stora summor. Drift stopp för en 

bank med nedlagt system resulterar till att inga transaktioner kan ske eller ett drift stop i börsen där i stortsätt allt sker 

med hjälp av IT kan detta ge stora konsekvenser i form av stora förluster. Alla dessa problem är av dem få orsaker som 

gör IT till ett mycket viktigt område. 

Projekten på företag är en del av utvecklingen där oundviklig IT har blivet en central del i många av dessa projekt, vilket 

gör det viktigt att styra IT på så sätt att det passar verksamhetsmål och framtida visioner. Satsningen på IT hjälper vid 

32,4

4,8 4,4 3,3 3,1 2,7
2,6 2,5 1,9 1,7 1,4 0,9

Förhållandet mellan företagens
IT-budget och den totala omsättningen [%] 
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framtida strategiska beslut, och gör IT till en del av företagets strategiska mål. Detta gör att IT- styrning är mycket viktigt 

område och bör planeras och styras med försiktighet. [16] 

God IT-styrning ger fördelar och vinster genom effektiv användning av information och minskar IT relaterade risker, 

samt blir allt mer som stöd för verksamheten. vilket bevisats med undersökningar som utfördes för införande av IT-

styrning där vinster har ökat.[16,17, 18, 19, 20, 21,22]  

Ett bevis att IT-styrning är viktigt och att dess betydelse ökar i företags, och organisations värld är att 

Standardiseringsorganisationen (ISO) släpper år 2008 nya standarder som reglerar IT-styrningen och principer. viktigt att 

även påpeka att IT – styrning är relaterad till Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) och 

business value from IT investments (Val IT). Dessa presenterar olika ramverk om IT-styrning och hur IT-styrning bör 

hanteras.  

IT-styrningsbegreppet är mycket vanligt mellan IT-verksamma personer, organisationer och företag. Termen kan 

definieras som nedan.    

”IT styrning är ett ramverk för beslutets rättigheter och ansvarsskyldigheter för att uppmuntra önskvärt beteende vid IT-användning på ett 

företag” en tolkning av Weill och Ross[7] 

Att implementera och inrikta sig mot IT-styrning kräver inte bara en massa resurser i form av tid och kapital utan även 

att organisationen är mottaglig för sådana förändringar. Med organisation så menas den instansen som hanterar IT på 

företaget. Denna instans har ett styrningssätt som kallas för företagets arketyp (mer om arketyper finns under rubriken 

Arketyper i samma kapitel). 

2.2 RACI modell  

Inom IT- styrning finns det många teorier som är bra hjälp medel till att underlätta styrningen, och ett av dessa ramverk 

är COBIT som tar upp ett antal teorier om hur man bör dela upp ansvar. En bra metod som används är RACI modellen 

vilket tas efter i denna studie.  

Arketyper är hur ansvars fördelning på företag är samt vilka olika funktioner kan finnas vilket viktigt att definiera dessa 

funktioner. I RACI modellen presenteras dem viktiga funktioner som kan finnas på företag och vilka roller dessa har och 

dem vanliga ansvarsområden.  

RACI modellen är en modell för att kunna dela upp ansvar av olika aktiviteter på företag på dem olika placeringar inom 

företaget ”funktioner så som CIO och VD”. Modellen är byggt som en två dimensionell matris ena axeln är dem olika 

funktioner och den andra axeln är dem olika aktiviteter som skall delas ut på funktionerna. RACI modellen används i 

COBIT ramverket och anses som en bra modell att använda som fyller behovet av funktions beskrivning. 

Tabell 1-RACI matrisen 

Funktioner CIO CEO COO CFO Företagsledare Processägare ... ... 

Aktiviteter         
Aktivitet 1 R C A X I X   
Aktivitet 2 I C R A X X   

... ... ... ... ... ... ...   

R= Responsible, A=accountable, C=Consulted, I=informed , X=finns inte  

På ett företag kan det finnas flertal funktioner som är fyllda. Alla funktioner behöver inte finnas på ett enda företag men 

ansvaret kan finnas uppdelat på andra funktioner som finns på företaget.   
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Enligt COBIT så har kan företag ha dessa funktioner men kan kallas olika. funktioner är presenterade i tabellen nedan, 

dessa roller är för att kunna identifiera arketyper med dessa roller genom att fråga om vilka funktioner dem 

uppfyller.[18,19,20,23] 

Tabell 2- Viktiga funktioner som återfinns ofta hos företag 

Viktiga funktioner på företag  

VD ”CEO” Chief executive officer engelsk 
VD förkortning av verkställande direktör, är ansvarig för förvaltning i bolag . 
 
Ekonomi chefen “CFO “Chief Financial Officer engelsk 
Ekonomi chef är den personen som ansvarar för finans för ett företag   
 
Företagsledare ” Business Executive” 
En ansvarig person för att driva en organisation, denna position kan variera från ett företag till ett annat 
CIO “Chief information officer” 
En person med ansvar för IT- group i en organisation, samt svarar för ett företags interna informationssystem och 
många fall kommunikationssystem.  
 
Affärsprocess ägare 
Affärsprocess är process med ett värde till ett företag. och en ansvarig för ett sådant process är ägaren och ansvarar för 
utfallet av sådana processer. 
 
operations chef ”COO, Chief Operations Officer” 
är en av dem höguppsatta personer på ett företag, och ansvarar för dagliga operationer på ett företag.  
 
Arkitekt chef  
Ett ansvars område som kan variera beroende på företag, men en Arkitekt chef ansvarar arkitekt team som ansvarar för 
design och kvalitet, kan ingå i förhandling och integration samt samordnare inom IT.    
 
Utvecklig chef  
Namnet är beskrivande men i IT miljö är utveckling inom program och olika applikationer.   
 
IT-administration chef  
Kan kallas även systemadministratör ansvar för driften av system där ansvaret sträcker till användare till dessa system 
och informationsteknologi inom företag.  
 
PMO ” The Project Management Office” 
Är en group eller en person som definerar underhåll av strandrader och processer som kan ingå i en projekt som är 
sammankopplad till organisation  
 
Compliance, audit, risk och säkerhet "Chief Compliance Officer (CCO)” 
CCO är ansvarige för övervakning av olika frågor på företag och se till att dess efterlevs. Frågorna som skall följas är ofta 
vissa regler, lagda krav, riktlinjer och rutiner. CCO rapporterar ofta till verkställande direktören. 
 

 
Med hjälp av funktioner som presenteras i modellen används dem i Weill och Ross för att kunna identifiera arketyper 

”styrningssätten” på företag som presenteras i kommande kapitel.  

2.3 Styrningssätt  

På företag och organisationer så existerar olika styrnings metodik som centraliserat styrning och decentraliserat 

styrningssätt. Detta område ar undersökts av Weill och Ross och kom fram med ett ramverk som hjälper företag på 

vägen till ett bra IT- styrning. Weill och Ross tar hänsyn till at företag har olika kultur och olika värderingar eftersom ofta 

är företag har sina uppsatta mål och visioner.[7,20,24] 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Direkt%C3%B6r
http://sv.wikipedia.org/wiki/Informationssystem
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2.3.1 Weill och Ross 

Weill och Ross är till att hjälpa företag och organisationer till att systematisk planera IT och förslag på hur förbättringar 

bör ske. Detta med hjälp av dem huvudbesluts områden som företagen skall kunna ha, Weill och Ross presenterar två 

olika verktyg som stödjer modellen. Verktygen bygger på styrmekanism matrisen som består av politiska arktyper och 

beslutsområden, och andra verktygen är ramverk för styrnings design.   

Weill och Ross menar att det finns tre huvud frågor som bör behärskas i IT- styrning som lyder: Vilka beslut som bör 

tas? Vilka personer som bör utföra besluten?  Hur bör man utföra och uppfölja besluten?  

Det beskrivs även att IT- styrning i organisationer är ett viktigt område, de menar att företag som tar större ansvar och 

effektiverar sin IT - styrning erhåller ökade intäkter med nästan 20 %. [7] 

IT- styrning specificerar inte vilka IT- investeringar som skall beslutas, däremot hur investeringar beslutas och bearbetas 

för att uppnå ökade prestandamål. Weill och Ross menar att alla företag har sin egen kultur, mål och värde vilket gör att 

företag kan betraktas som en politisk organisation. 

”We deliberately chose provocative political archetypes because, although exaggerated, most managers identify 

with these stereotypes. Each archetype identifies the type of people involved in making an IT decision.” [7] 

I denna undersökning används Weill och Ross metodik för att beskriva organisationer och identifiera olika bankers 

styrningssätt. Metoden tillåter kategorisering för att kunna bestämma samband mellan styrningssätt och IT-nyttor. Weill 

och Ross använder sig utav en styrmekanismmatris för att bestämma i vilka nyckel personer som beslutar i dem olika 

beslutsområde samt vilken arketyp som företag är värd av.  

 Politiska arketyper  

 Beslutsområde  

 Styrmekanism matrisen  

 

2.3.2 Politiska arketyper 

Enligt Weill och Ross och i denna studie betecknar ordet arketyp de styrningssätt som bankerna använder i sina besluts- 

och investeringsprocesser. Styrningssätt i olika banker betraktas som politiska arketyper och är indelade i sex kategorier. 

Enligt forskningen så är de olika arketyperna följande:  

 Affärsmonarki 

 IT-monarki  

 Federalism 

 IT-duopol 

 Feodalism 

 IT- Anarki 

Innan det beslutas om en investering så brukar det talas om investeringens input. Med input betecknas själva startskottet 

för en investering i form av ett förslag från behöriga personer som vill förbättra något i verksamheten. Detta/Dessa 

förslag på förbättring/-ar skickas då vidare till beslutsenheten för att studeras om det skall verkställas eller ej. Här nedan 

följer alla sex arketyperna tillsammans med en beskrivning om källan till input vid förändringsarbete samt vilka som ger 

ut output ”beslut fattas”. 
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Tabell 3- Arketyp definition  

Tabellen är en beskrivning av Weill och Ross mening på hur dessa arketyper bör definieras  

Arketyp 
 

Definition 

Affärsmonarki 
 

 

Affärsmonarki består av höga uppsatta företagsledare eller en grupp av seniorchefer som bestämmer 
över investeringar som berör hela verksamheten. När det gäller denna arketyp så är cheferna som 
kallas för C-nivåchefer samma rösträtt med lika stor tyngd inom företaget. Vid ett IT-beslut som 
berör hela företaget så samlas alla i företagsledningen utfärdar ett beslut. 
I affärsmonarki så utges input från rapporter från CIO och IT-ledare från affärsenheter. 
 

IT-monarki 
 

Inom IT-monarki så samlas IT-yrkesverksamma personer som till exempel CIO. Varje CIO 
representerar sina lokala kontor och affärsenheter samt bidrar till input för varje ny investering. 
I en sådan arketyp så är det IT-arkitekter och IT-personer som CIO och IT-chefer som tar beslut 
om investeringar. Många företag har infört ett kontor där alla IT-besluten fattas och kallar detta 
företagets operationskontor vad det gäller IT-investeringar. 
 

Federalism 
 

Den federala arketypen används ofta som input för investeringar. Här är de stora affärsenheterna 
mest presenterade och får samtidigt stor uppmärksamhet. För att en enhet skall kunna utföra en 
ändring så ligger detta i ledningens arbetsuppgifter att representera sin affärsenhet och deras IT-
behov. Om denna representant inte är tillräkligt kunniga inom området så kommer deras intresse inte 
att uppfyllas eller får sämre prioritet. 
Företag representeras av C-nivåchefer (högt uppsatta chefer där benämningen börjar med C som 
exempel CIO) och representanter från näringslivet inom alla arbetsgrupper är alla inblandade i IT.  
 

IT-duopol 
 

Duopol arketyp är en typ som består av två delar – den ena är de som är IT-experter eller IT-
chefer och den andra som är chefen på en affärsenhet. Här diskuteras det fram oh tillbaka mellan 
dessa partner som beslutar om vad som skall göras och i det skall investeras. I en IT-duopol så 
jobbar IT-gruppen i en central del av verksamheten och affärsenheter runt om där varje affärsenhet 
diskuterar med IT-gruppen .  
 

Feodalism 
 

I den feodala arketypen har varsin affärsenhetsledare och IT-ansvarig i den gruppen ansvar för att 
uppfylla de behov som uppkommer i verksamheten. Denna arketyp gör det svårt för ett 
helhetsperspektiv för hela företaget något som gör det omöjligt att besluta så fort det är saker som 
rör hela verksamheten. 
 

IT- Anarki 
 

Som i feodala arketypen men här är det ännu mindre grupper som själva kan bestämma vad dem 
behöver. En sådan arketyp delar verksamheten till mycket små grupper och avdelningar på ett fåtal 
personer på användarnivå av IT-applikationer. 
 

 

Tabellen nedan beskriver tolkning av tabellen ovan för som förenklar förståelse av hur dessa arketyper uppbyggda och 

presenterar två delar i investerings förberedelse processen Input och output. tabellen presenterar tolkningen av Weill och 

Ross. I tabellen nedan visar vilka nyckel funktioner som presenterar varje arketyp.   
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Tabell 4 – Tolkning av dem politiska arketyper  

Tabellen är en förenklad beskrivning av Weill och Ross beskrivning i examensarbetes mening där dem olika 
funktioner i en organisation är dem som kan definierar vilket arketyp företaget har.    

Arketyp  Input  Output Beskrivning 
Affärsmonarki Företagsledare, seniorchefer VD, IT-ledare  C nivå chefer har samma röst rätt 

på företaget 
IT-monarki IT-yrkesverksamma personer 

från sina affärsenheter   
Ett IT kontor som beslutar 
om investeringar 

IT- kontoret kan bestå av IT-
arkitekter, IT-personal och chefer 

Federalism Ledning av affärsenheten  Av affärsverksamhet inom 
alla arbetsgrupper  

Stor affärsenhet får störst 
konkurens inom IT-investeringar 

IT-duopol IT-chefer diskuterar med 
affärsenheten 

IT- group arbetar mot en 
lösning  

Den ha central del för IT där två 
group arbetar mot varandra  

Feodalism Affärsenhet ledare och IT- 
ansvariga har varsitt ansvar 
för utveckling 

Många är inblandade i 
beslutet 

En mycket svår form att anpassa 
på företag svårt att följa 

IT- Anarki Mindre IT-grupper som 
bestämmer om sitt behov 

Mindre IT- grupper 
bestämmer om sitt behov  

 

 

För att enkelt identifierar så har Weill och Ross lämpat tabellen nedan som ger hur en uppdelning av funktioner och 

nyckel personer. 

Tabell 5- tabellen förkortar tabell 1 och presenterar dem nyckel personer som utgör dem olika arketyper inom IT styrning  
(Weill och Ross) 

Nyckel personer i IT-styrning arketyp tabell 

Arketyper C-nivå chefer Samarbete av IT och/eller 
Affärsenheten  

Affärsenhetsledare  
eller processägare  

Affärsmonarki X   
IT-monarki  X  
Feodal   X 
Federal  X  X X 

 X   X 
IT- duopol X X  

 X X 
IT- Anarki     

 

 

2.3.3 Beslutsområden   

I större IT-mogna företag som banker och större organisationer så är IT områden blivet alltstörre vilket har Weill och 

Ross forskat om i form av olika beslutsområden. Beslutsområden hjälper företagen att dela IT och IT nyttor i olika delar 

så att den passar företags visioner och mål. Ett exempel vid beslut som berör IT-infrastrukturen på företaget så är vissa 

roller ”personer med roller ex. CIO” har mycket större ansvar och kunskap vid dessa områden, och vid IT- principer så 

är en annan roll som är mer anpassad för det ansvaret. I detta kapitel kommer dessa uppdelningar av beslutsområden att 

granskas samt förklaras lite närmare.  

IT är inte likt en maskin som alltid fungerar i alla väder, en bättre liknelse hade kunnat vara att se på det som en apparat 

med mycket arkitektur samt visionstänk bakom. Hela strukturen bygger på vilka regler och bestämmelser som hjälper 

företag att frambringa nya idéer för att stödja verksamheten. Denna apparat innehåller därför många beslutsområden 

som går ihop. Beslutsområden ger en uppfattning om vilket affärsområdet inom organisationen arketypen upptar, som 

på så viss bygger beslutet på när det gäller IT. Besluts områden hjälper till att uppfatta hur funktionerna på företaget är 

uppdelade.   
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Beslutsområden kan ses som många olika nyttor som samlas under ett namn som kortfattar ansvarsområdet. Här följer 

de allra viktigaste beslutsområdena enligt Weill och Ross:[7] 

 IT- principer: 

IT-principer är viktiga för en verksamhet då de representerar hur anställda bör agera samt hur det planeras 

inom IT. Det är riktlinjer som måste följas då en ansvarig skall fatta ett beslut om till exempel IT-investeringar. 

IT-principer representerar de direktiv som talar om hur affärsprinciper och företagets visioner skall tolkas. 

Ett exempel på ett företag som har tolkat om sina affärsprinciper till IT-principer är MeadWestvaco som är ett 

förbaknings företag. Här nedan visas deras affärsprinciper:  

 

o Utnyttja den ekonomiska situationen  

o Standardisera processer och teknik om möjligt  

o Gemensamma verktyg och affärer mångfald 

o Kostnadskontroll och operativ effektivitet 

o Anpassning och lyhördhet för förhandlat affärskrav 

 

MeadWestvaco har tolkat om dessa affärsprinciper till IT-principer – i detta fall har är exempelvis 

Arkitektintegritet en tolkning av affärsprinciperna nummer 2 och 4 ovan. Här kommer ännu fler tolkningar 

till IT-principer: 

 

o Arkitektintegritet 

o Jämförelse av lägsta ägandekostnad 

o Konsekvent, flexibel infrastruktur 

o Snabbare spridning av nya applikationer 

o Mät, förbättra, stor vikt vid kommunikationsvärde och lyhördhet 

 IT-arkitektur:  

IT-arkitektur talar om hur ett system skall se ut och vilka standarder som bör användas i verksamheten. Dessa 

standarder i sin tur underlättar för en organisation att integrera och implementera nya processer utan större 

ändringar i hela verksamheten. Något som leder till bättre integritet samt större översikt på verksamhetens IT. 

 

Weill och ross beskrivning av IT Arkitektur lyder som nedan: 

 

”IT-arkitekturen är den organiserande logiken för data, program- och infrastruktur, fångat i en rad politiska insatser, relationer 

och tekniska val för att uppnå önskad verksamhet och teknisk standardisering och integration” 

 

 IT-infrastruktur:  

Infrastrukturen på ett företag är ett mycket viktigt område som det bör satsas på för att verksamheten skall 

kunna planera samt skåda sina verkliga behov. Då infrastrukturen är en gemensam bas för hela företaget och 

speglar dess gemensamma tjänster så bör det vara väl uppbyggt. 

  

Vid uppbyggnaden av infrastruktur så skall det noggrant planeras för att företaget inte skall satsa på onödiga 

projekt. Det viktigt att komma ihåg att om det satsas alltför lite på infrastrukturen så leder det ofta till mycket 

svaga IT-baserade tjänster som bör bytas med jämna mellanrum. Detta kommer på sikt att leda till mycket 

sämre arbetsvillkor och en kostsammare affär för företaget. 

 

Infrastrukturen består av två delar - den ena delen är sådant som berör hårdvaror såsom datorer, databaser 

samt den mänskliga infrastrukturen med dess kompetens och erfarenhet med flera. Den andra delen avspeglar 

de applikationer som delas och används över hela företaget så som till exempel budgetsystemen och andra 

standardapplikationer.     

 

 Affärsmässiga behov:  
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All IT i olika verksamheter har uppkommit som ett resultat av affärsbehov för att underlätta den dagliga 

verksamheten. I de flesta fall så har aldrig all IT tillkommit på en gång då behovet ofta styrs i omgångar.   

 

För att undvika onödiga satsningar på applikationer som inte utnyttjas så bör behoven identifieras och 

dubbelkollas innan det satsas. Det skall även ske kontinuerliga identifikationer av applikationer som ingen 

använder för att så småningom göra sig av med dem. Applikationer som stöder verksamheten och företagets 

strategi men som samtidigt underlättar utvecklingen bör även de tittas till ibland för att se om det går att 

förbättra dem ännu mer. Dessa lösningar kan vara en utmaning men de ökar i sin tur företagets värde då det 

bidrar med direkt och indirekt vinstgenerering.  

 

 IT investeringar:  
Två frågor som brukar tas upp vid investeringar i IT-system är hur mycket ska det egentligen får kosta och från 

vilken del av verksamheten som pengarna skall tas?  

Detta brukar variera från företag till företag och det beror i själva verket på hur mycket företaget värderar sitt 

IT och hur kritisk just den IT-investeringen är i nuläget. Samtidigt är det viktigt att granska huruvida denna 

investering kommer att stöda verksamheten i övrigt.  

I denna studie så kommer IT investerings området att undersökas mycket närmare där examensarbete fokuserar på IT- 

investeringar och tillvägagångssättet vid en investering och hur dessa besluts områden tas i hänsyn med hjälp av IT-

nyttorna undersöks i det parallella examensarbetet. En IT-investering påbörjas med hjälp av en input (förslag) och 

avslutas med en output (beslut).  Beslutsområden ger större uppfattning om hur strukturen är på en organisation.   

 

2.3.4 Styrmekanismmatris 

Eftersom företag har olika styrningssätt och även skiljaktiga beslutsområden så har Weill och Ross utvecklat en s.k. 

styrmekanismmatris som hjälper till vid klargörandet av hur det egentligen ser ut på företag och hur dessa kan 

kategoriseras i olika arketyper samt beslutsdomäner. Detta underlättar för en betraktare att få en helhetsbild av 

verksamheten för att sedan göra bedömningar som visar vart de olika beslutsprocesserna äger rum och hur de ansvariga 

går tillväga. 

För utvärdering och analys av företagets IT-styrning i studien används styrmekanismmatrisen från Weill och Ross. Som 

det tidigare nämnts så går metoden ut på att kategorisera företagen genom att titta till verksamhetens styrningssätt och 

vart besluten tas. Genom att fylla i nödvändig information som rör verksamheten i matrisen går det att komma fram till 

en slutsats beträffande arketyp.   

På ett företag beslutas det ofta kring IT-frågor och beslutsprocessen är kopplad till någon typ av organisation som ser till 

att rätt beslut fattas. Detta beslutande organ brukar se olika ut och kan involvera alltifrån en till flera personer och är 

enligt Weill och Ross uppdelade i sex kategorier. [7] 

Styrmekanismmatrisen är uppbyggd på sådant sätt att varje cell är indelat i två delar. I ena delen åskådliggöras vilka som 

är inkluderade vid ett beslutfattande – de eller dessa personer utgör ‟inputen‟. Med input menas själva startskottet som 

involverar de personer som startar diskussionen om en investering och vart den kan behövas. Den andra delen är 

‟output‟ i matrisen och består av beslut (eng. decision). När det gäller beslutdelen så riktas blickarna till personer som 

ansvarar för att besluten skall gå igenom – det är alltså personer som genomsyrar företagets arketyp.  

Informationen i en cell markerar alltså vilka domäner (verksamhetsfält) som är involverade i ett beslut samtidigt som det 

avslöjar vilken arketyp företaget tillhör. 

Skulle till exempel ett företag hamna i första cellen (rad 1, kolumn 1) så innebär det att det på företaget råder 

affärsmonarki med IT-principer. Detta i sin tur tyder på att det endast är CEO (eng. Chief Executive Officer, företagets 

VD) som är involverad i output och input som rör företagets IT-principer. 
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Figur 2- I figuren visas hur en cell i matrisen delas i två delar – ena som betecknar input och den andra beslutsdelen 

 

 

2.4 IT- Nyttor  

IT- nyttor är ett begrepp till att beskriva dem fördelar som en IT-investering kan generera vilket gör begreppet väldigt 

omfattande. I detta examensarbete så definieras IT-nyttor som den parallella examensarbete som behandlar ämnet mer. 

Där IT nyttorna som diskuteras är hämtade ur vetenskapliga artiklar och dokument vilket ökar validiteten.[29] 

”IT-nyttor diskuteras ständigt för att säkerställa om en ny IT-investering verkligen skulle kunna tillföra fler önskade 

nyttor till verksamheten. Det har gjorts många studier som tagit upp just denna fråga samt dragit in en lönsamhetsaspekt 

i forskningen. Efter att ha undersökt flertalet liknande studier så har en det gått att dra slutsatsen om en viktig 

utgångspunkt. Denna punkt går ut på att identifiera alla nyttor som går att applicera i verksamheten.  

Det finns en uppsjö av studier som alla tar upp ämnet IT-nyttor men där antalet nyttor kan variera väldigt mycket. Efter 

att har granskat ett par sådana studier så hittades en studie där det identifierats uppemot 625 stycken. Så många nyttor 

skulle innebära ett gigantiskt arbete och dessutom ett svårbegriplig sådan då nyttorna i de flesta fall överlappar varandra. 

Som tur är så finns det andra studier som har reducerat antalet nyttor till betydligt färre.”[ 29] 

I den parallella examensarbete så definieras dem huvudnyttorna som i sin tur nedbryts till mer specifika nyttor vilket 

behandlas mer i examensarbetet, nedan kommer nyttoverkan att presenteras i tabell med en liten beskrivning medan dess 

del nyttor presenteras i näst kommande kapitlet 2.4.1.  

   

  

Beslutsområde

Arketyp

IT-principer
Visioner och 

riktlinjer

IT-arkitektur
Standardesering 
och organisering 

av IT  

IT-infrastruktur 
de delade IT 
tjänster med 

samma egenskap

AffärsmässigaBeslut
Identefering av 

affärs viktiga behov

IT-investeringar 
hur mycket och 

var ska det 
investeras

Affärsmonarki
Seniorchefer och 

företagsledare 
C-nivå chefer 

IT-monarki
IT yrkessamma som 

CIO 

Federal
 C-nivå chefer för 

enskilt verksamhet 
med focus på stora 

affärsenheter

Feodal
 varje enskilt 

affärsenhet tar sin 
ansvar för IT behov

IT-Anarki
Varje enskilt 

affärsenhet men 
mindre nästan till 

användarnnivå 

 IT-duopol

Två partner IT grupp 
mot affärsledning
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Tabell 6- Nyttoverkan [27] 

Tabellen beskriver dem nyttoverkan som är tagna av den parallella examensarbete  

 Huvudnyttor Definition 
Strategisk nyttoverkan 
 

Alla strategiska satsningar som görs i en verksamhet måste för enkelhetens 
skull kopplas till verksamhetsmålen innan det ses ur ett nyttoperspektiv. De 
strategiska riktningarna skall tydliggöras så att det enkelt skall gå att uppfatta 
företagets strategiska medvetenhet och vilja. Strategiområdena som avses i 
detta sammanhang är de som berör företagets försäljning, investeringar, 
marknadsandelar, anställningspolicy samt miljöfrågor. Nyttan ”Strategisk 
verkan” skall alltså granska om ett företag genom sin investering kunnat 
identifiera några strategiska förmåner inom ovanstående områden. 
 

Taktisk nyttoverkan 
 

Framgångar kan även vara ur en taktisk synvinkel och är ur den konceptuella 
modellen en nödvändighet för att identifiera framgångarna. Denna nytta 
innefattar taktiska åtgärder som ökar omsättningen, minskar ledtider samt ser 
till företagens produkter utvecklas. Taktiska framgångsfaktorer som för övrigt 
ses som kritiska betecknas med CSF från engelskans „tactical‟ Critical Success 
Factors. 
 

Operativ nyttoverkan 
 

Utvärderingen kan även breddas genom att analysera operativa framgångar. 
De betraktade operativa nyttorna skall behandla den befintliga IT-
infrastrukturen på företaget. Här dyker det upp vitala delar så som 
integrationsproblematik, datamigrering, uppgraderingar, värdservrar och 
skötseln av databaser. Här räknas även kunskap och intern expertis in – 
sådant som stödjer driften. 

Materiell nyttoverkan – 
Finansiell aspekt 
 

En annan viktig nyttofaktor, den finansiella, är direktkopplad till den 
ekonomiska biten på ett företag. En utvärdering kring finansiella nyttor 
inkluderar även en analys av vilka investeringar som krävs för att 
verksamheten skall kunna lyckas med sin verksamhet. De finansiella nyttorna 
kan beskrivas med ord som vinst, avkastning och kostnadsbesparingar. 
 

Materiell nyttoverkan – 
Ickefinansiell aspekt 
 

De ickefinansiella nyttorna är sådana som inte direkt är kopplade till 
företagets ekonomi men som självfallet i högsta grad indirekt påverkar 
företaget finansiellt. Sådana nyttor kan handla om hur länge de anställda 
arbetar med olika processer eller hur sämre kvalitet på en produkt i slutändan 
kan leda till en merkostnad och extraarbete i form av support och 
servicekostnader. 
 

Immateriell nyttoverkan 
 

Den sista men definitivt inte den viktigaste nyttan följer från de förmåner 
som inte är materialistiska och rentav kan vara lite svårare att mäta. Nyttor 
som hamnar i denna kategori är bland annat företagets konkurrenskraft, 
kvalitetsförbättringar, bättre kundrelationer samt bättre samarbete de hos de 
anställda.   
 

 

Modellen innehåller dem huvudnyttorna samt delnyttor och presenteras i figuren nedan där varje huvudnytta följs av 

dem tillhörande delnyttor. Dessa huvud nyttor är bra till att kunna känna av vilket område diktionen syftar till.   
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Figur 3: Nyttor som kan erhållas vid en IT- investering (Gunasekaran´s modell), figuren presenterar även dem del nyttor 
som förklaras nedan. Nyttorna är erhållna av [29] 

Delnyttor  

I kapitlet IT- nyttor presenteras dem nyttoverkan ”huvudnyttorna” som beskriver ett antal delnyttor. Dessa huvudnyttor 

beskriver områden som en samlade delnyttor beskriver och påverkar. Dessa delnyttor är nyttor som enkelt går att 

upptäcka, uppleva och beskriva. 

I denna del klargörs alla delnyttor som beskrivs i figuren ovan för att undvika tvetydligheter inför frågeformulering kring 

investeringarna. Dessa frågor skall utformas så att varje fråga endast kan kopplas ihop med en specifik nytta för att i 

slutändan underlätta hanteringen samt analysen av insamlad data.[29] 

 

1. Strategisk nyttoverkan 

● Stragiska mål i IT-investerings synpunkt 

Denna punkt skall se över om den gjorda investeringen på något sätt har underlättat för företaget att: 

o Uppnå strategiska mål 

o Tydliggöra strategiska mål 

 

● Tillhandahållande av resurser för företagets strategi 

Punkten åskådliggör om den gjorda investeringen på något sätt har medfört ökade resurser till företagets strategier. 

Dessa resurser kan vara av olika slag – exempelvis: 

o Bättre ekonomiskt stöd för företagets strategier 

o Resurser i form av fler tillgänglig personal som arbetar med företagsstrategier 

Strategisk 
nyttoverkan

● Stragiska mål i IT-

investerings synpunkt

● Tillhandahållande av 

resurser för företagets 

strategi

● Stöd för högsta 

ledningen

● Konkurrenskraftiga 

strategier

● Tydliga prestandamål

● Långsiktiga kostnader 

och nyttor

Taktisk 
nyttoverkan

● Prestandaindikatorer

● Utvärderingsmetoder

● Säkerhet

● Inblandning av högre 

chefer

Operativ 
nyttoverkan

● Existerande IT-system

● Datamigration

● Programvara

● Användarnas syn

● Servrar

● Systemintegration

● Befintlig verksamhet

Immateriell 
nyttoverkan

● Konkurrenskraft

● Tjänster som riktar sig 

till sammhället

● Arbetsgenerering

● Kvalitetsförbättringar

● Förbättrade 

kundrelationer

● Ökad förtroende

● Säkrande av framtid 

affärsverksamhet

● Bättre teamwork

● Bra bild av företaget

Materiell 
nyttoverkan

Finansiell aspekt
● Budget

● Avkastning

● Produktkostnader

● Marknads-

undersökningar

● Alternativ teknologi

● Vinstnivå

● Inkomster

Ickefinansiell aspekt
● Ledtider

● Inventering

● Frånvaro i arbetskraft

● Antalet defekta produkter

Nyttor som erhålls 

vid IT-investeringar
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o Bättre kompetens hos de som arbetar med företagsstrategier 

  

● Stöd för högsta ledningen 

Här betraktas alla faktor som bidrar till att den högsta ledningen får stöd i sitt arbete kring strategifrågor. Stödet kan vara 

av olika karaktär och bör blir därtill en subjektiv bedömning av den som arbetar i högsta ledningen. 

 

● Konkurrenskraftiga strategier 

Under denna punkt listas alla medverkande beståndsdelar som på något sätt bidragit till att företaget blivit mer 

konkurrenskraftig än vad det tidigare varit ur strategisynpunkt. 

 

● Tydliga prestandamål 

För att se till så att alla anställda arbetar mot samma mål så bör företagets prestandamål vara tydliga. Denna punkt skall 

granska om dessa mål blivit tydligare. Exempel på ett sådant prestandamål är att företaget vill utöka sitt kundantal med 

ett visst antal.  

 

● Långsiktiga kostnader och nyttor 

För att kunna bedriva effektiv verksamhet bör ett företag vara medvetet om långsiktiga kostnader och nyttor. Under 

denna punkt samlas alla sådana nyttor som är långsiktiga. Ett exempel på en långsiktig kostnad är de all mer skärpta 

miljökraven som tvingar företag att med tiden ändra sina dagliga rutiner.  

 

2. Immateriell nyttoverkan 

● Konkurrenskraft 

Denna punkt behandlar alla nyttoegenskaper som bidrar till att företaget ökar sin konkurrenskraft genom investeringar. 

Detta kan åstadkommas på en rad olika sätt och därför nämns ett flertal exempel: 

o Företaget utmärker sig genom unika produkter/tjänster 

o Personal besitter värdefulla kunskaper som kunderna efterfrågar 

o Produkter och tjänster levereras snabbare än hos konkurrenter 

o Produkter och tjänster håller högre standard än hos rivalerna 

o Bättre support och service 

o Kunderna blir erbjudna konkurrenskraftiga priser 

 

 

● Tjänster som riktar sig till samhället 

Företag som tillhandahåller tjänster till samhället får i regel återbäring som kan vara av olika slag och som gynnar 

verksamheten. Dessa nyttor ser över om investeringen har en bidragande roll i att främja sådana tjänster. 

 

● Arbetsgenerering 

Vissa investeringar leder till ökad sysselsättning hos verksamheten på grund av större efterfrågan för företagets 

produkter/tjänster. Alla nyttor som bidrar till en sådan arbetsgenerering skall därmed hamna under denna rubrik.  

 

● Kvalitetsförbättringar 

Om investeringen bidrar till kvalitetsförbättringar på produkt/tjänst skall detta anges under denna punkt. Dessa 

kvalitetsförbättringar kan vara av olika slag och här nedan följer några exempel på sådana: 

o Produkten/Tjänsten lyckas ta sig upp till en viss speciell definierad standard  

o Produkten/Tjänsten blir mer kundorienterad 

o Produkten blir bättre miljöanpassad 
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● Förbättrade kundrelationer 

De flesta företag idag går under mottot ”Kunden i centrum” och strävar därmed alltid efter att förbättra just denna 

relation. Detta kan äga rum på olika sätt och därför listas några sådana exempel: 

o Företaget måste se till att kunderna blir hopparade med önskade produkter/tjänster 

o Erbjuda fler kommunikationskanaler eller förbättra de nuvarande 

o God service – Finnas där då kunden behöver hjälp 

o Rätt kompetens 

 

● Ökad förtroende 

Under denna rubrik skall alla nyttor som har med det ett ökad förtroende att skrivas. Det ökade förtroendet kan ha två 

olika karaktär – det ena är att förtroendet för företaget ökar och det andra är en ökad tillit för företagets 

produkter/tjänster. Vid ökad förtroende för den ena så ökar också automatiskt förtroendet för den andra. Exempelvis: 

Om företagets produkter håller en hög standard och ökar det även förtroendet för företaget i sig. Dessa tilliter kan 

uppnås på olika sätt, här nedan följer några exempel: 

o Produkter/Tjänster håller en hög kvalitetsnivå 

o God service för befintliga kunder 

o Mångårig verksamhet bidrar till ökad förtroende 

 

● Säkrande av framtid affärsverksamhet 

Denna punkt skall utvärdera om investeringen bidragit till att företaget säkrat framtid affärsverksamhet i form av nya 

kontrakter som tillkommit på grund av satsningen. Ibland sker sådana överenskommelser utan skriftliga dokument då 

företaget vet att de tillhandahållit några produkter/tjänster som gör att kunderna blir beroende av verksamheten under 

en längre tid. Ett sådant exempel är företaget Gillette som i några länder erbjuder alla som fyller 18 år en oerhört hållbar 

rakhyvel med utbytbara rakblad i födelsedagspresent, för att sedan återkommande sälja rakbladen för en rejälare slant. 

 

● Bättre teamwork 

Till skillnad från vissa individuella idrotter krävs det på företagen bra teamwork för att arbetet skall fortskrida med 

lyckade resultat. Då och då satsas det även på att göra dessa team mer resultatrika. Denna punkt tar upp de nyttor som 

efter investeringen bidragit till bättre teamwork på arbetsplatsen. Detta skulle kunna ske på väldigt många sätt och här 

nedan följer endast några exempel: 

o Investeringen har lett till att de anställda mer regelbundet kan diskutera resultat och dylikt 

o Bättre utbildningar i hur samarbetet kan optimeras bidrar till bättre teamwork 

o Aktiviteter utanför arbetet kan led till en bättre sammanhållning i gruppen 

o Rättvisare uppdelning av arbetsuppgifter  

 

● Bra bild av företaget 

En bra bild av företaget hänger ihop med några av de tidigare punkterna men det går även att skapa en bra image genom 

att marknadsföra sig på olika sätt. Även här spelar självklart nöjda kunder en stor roll då de är vandrade reklampelare om 

de är nöjda med tillhandahållna produkter/tjänster. Alla bidragande faktorer som genom investering ger bättre bild av 

företaget  

 

3. Operativ nyttoverkan 

● Existerande IT-system 

Under denna punkt skall nyttor som gagnar de existerande IT-systemens effektivitet och som genom investering kommit 

till att skrivas ned. Det finns många sorts förbättringar som spelar en betydande roll för de existerande IT-systemen – 

här finns några exempel: 

o Förbättra prestandan (kortare processtider) 
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o Göra systemen mer användarvänliga 

o Bättre följa upp och kontrollera inrapporterade fel 

o Öka säkerheten för IT-systemen 

 

● Datamigration 

Datamigrering är en benämning som används för övarförandet av data mellan olika lagringstyper, lagringsformat eller 

olika system. En viss del av datamigrationen är regelbunden då olika system ständigt kommunicerar med varandra, men 

det finns även datamigration som sker under en kortare period då systemen skall uppdateras eller slås samman. För att 

en sådan migration skall äga rum på bästa sätt så skall bland annat följande vara uppfyllt: 

o Adresseringen till den nya systemet skall vara korrekt angiven 

o Systemen skall vara korrekt integrerade i varandra 

o Datavalidering bör ske före och efter en datamigration  

 

 

● Programvara 

Denna punkt skall användas i de fall då investeringen medfört förbättringar i programvara. Varianter på sådana 

förbättringar kan vara av olika objektiva karaktärer och fås från de intervjuade. Här följer några exempel på hur 

programvaran kan förbättras: 

o Bättre anpassad till verksamheten 

o Genom att bli stabilare 

o Bli snabbare 

 

● Användarnas syn 

Användarnas syn på den operativa biten på arbetsplatsen speglar sig ofta i hur väl insatta de är i att hantera systemen. 

Sen så spelar det självklart en betydande roll hur avancerade de grafiska interfacen är. 

 

● Servrar 

Under denna punkt samlas alla nyttor som påverkar servrarna på företaget genom den senaste investeringen. Här är det 

viktigt att den intervjuade är insatt företagets IT. 

 

● Systemintegration 

Så snart ett företag brukar flera olika system som måste kommunicera så måste det planeras för hur en integration mellan 

dessa system skall åstadkommas. Denna punkt skall återge om en investering haft bidragande effekt när det gäller 

förbättrad systemintegration. 

 

● Befintlig verksamhet 

Genom investeringar av olika slag går det att förbättra den befintliga verksamheten på olika sätt. Denna punkt är en 

väldigt bred sådan som täcker upp hela verksamheten och de nya nyttorna som dykt up ur ett helhetsperspektiv.  

 

 

4. Materiell nyttoverkan med finansiell aspekt 
 

● Budget 

Under denna flik så undersöks om verksamhetens budget gagnats av investeringen.  

 

● Avkastning 

Denna punkt samlar information om den betraktade investeringen resulterat i bättre avkastning. 
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● Produktkostnader 

Om investeringen medför minskade produktkostnader så skall detta anges i denna punkt. 

 

● Marknads-undersökningar 

Har investeringen haft något att göra med förenklandet av marknadsundersökningar skall det anges här under denna 

punkt.  

 

● Alternativ teknologi 

Om investeringen medför nya kunskaper, resurser eller teknologier som gör att företaget på ett modernare eller bättre 

sätt kan hantera arbetsuppgifter som äger rum idag skall det deklareras på denna punkt.  

 

● Vinstnivå 

Under denna flik så undersöks om verksamhetens vinstnivå gagnats av investeringen 

 

● Inkomster 

Denna punkt uppger om verksamheten har erhållit nyttor i form av högre inkomster. 

 

5. Materiell nyttoverkan med ickefinansiell aspekt 

 

● Ledtider 

Tiden det tar för en viss process, från start till avslut, brukar benämnas ledtid och är en viktig del för företagets 

verksamhet. Denna punkt berörs om företaget gjort en investering som resulterat i kortare ledtider för en viss eller vissa 

process/-er. 

 

● Inventering 

Med punkten inventering menas att investeringen bidragit till några nyttor i inventeringssynpunkt. Dessa nyttor kan vara 

av olika karaktär och därför ges några exempel på hur det skulle kunna se ut: 

o Företaget slipper tack vare sin nya investering att utföra lika många inventeringar som tidigare gjorts innan 

satsningen 

o Investeringen har resulterat i nya verktyg som underlättar för de anställda att utföra inventeringar 

o Den nya satsningen har gett företaget bättre kontroll och översikt kring inventeringar som gjorts.  

 

 

● Frånvaro i arbetskraft 

Personal kostar en hel del pengar och ibland kan ett företag spara en hel del pengar på att göra besparingar i form av 

nedskärningar i personalstyrkan. Detta kan ske på olika sätt och här nedan följer några exempel på hur detta kan äga 

rum: 

o Arbetsuppgifter kan fördelas på ett smartare sätt så att personalstyrkan kan dras ner 

o Med hjälp av olika hjälpmedel stödja verksamheten så att man minskar personalantalet 

 

 

 

 

● Antalet defekta produkter 

Genom att hålla en god kvalitet på sina produkter så slipper företaget betala för onödiga kostnader för defekta 

produkter. Denna punkt skall granska om företaget erhållit nyttor som haft en bidragande effekt på att minska antalet 

defekta produkter. 
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6. Taktisk nyttoverkan 

● Prestandaindikatorer 

Prestandaindikatorer är ett statistiskt verktyg som indikerar huruvida företaget lyckats med att prestera i fårhållande till 

de mål som satt upp. I detta fall så granskas om investeringen haft någon inverkan på prestandaindikatorer som gynnar 

taktiska beslut. 

 

● Utvärderingsmetoder 

Denna punkt skall granska om investeringen bringat några nyttor som gynnar utvärderingar som görs på företaget. 

Investeringen skall ha bidragit till nya metoder som gör det lättare att utvärdera projekt eller arbetsuppgifter ur taktisk 

synvinkel.  

 

● Säkerhet 

Taktiska beslut som fattas på ett företag är av yttersta vikt för att affärsrörelsen skall nå framgångar. Därför är det väldigt 

viktigt för ett företag att bevara sådana taktiska hemligheter så säkra som möjligt. Denna punkt skall titta till om den nya 

investeringen bidragit till att förbättra säkerheten kring taktiska beslut. 

 

● Inblandning av högre chefer 

På många stora företag så blir de allra största cheferna mindre insatta i vilka beslut som tas av chefer i de undre skikten. 

Denna punkt skall återspegla alla nyttor som gör så att de högsta cheferna blir mer inblandade i sådana taktiska beslut. 

 

2.5 Pearson korrelation 

Pearson korrelation är en metod som används vid relationssamband mellan två stokastiska variabler. Pearson 

korrelations värde är +1 i det fallet då relationssamband råder och har en positiv lutning i en linjärrelation. 

Korrelationsvärdet är -1 i det fall då inget relationssamband råder. [26, 25] 

   

 

 

 

I studien används Pearsons analysverktyg för att visa samband mellan IT-nyttor och arketyper. I studiens betraktas 

utfallet av koefficienten, utfallet är intressant när koefficientvärdet är högre än +0,5 då det råder påvisad relation.[26] 

I figuren nedan visas ett linjärt förhållande mellan de erhållna banksvaren. Linjens lutning visar styrkan på relationen. En 

desto brantare linje visar ett desto starkare samband. 
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Figur 4- Med hjälp av Pearsons korrelation fås ett linjärt samband som bedömer beroendet mellan två variabler 

I figuren ovan så visar lutningen på linjen som går inom alla dessa punkter. Med hjälp av linjen så kan man se hur dessa 

punkter på figuren är uppdelade på så viss är det lättare se linjäriteten på dessa punkter.  

3. Metod 
 

I detta kapitel presenteras och beskrivs alla metoder som är relevanta för studien. Metoderna delas in i arbetsmetod, 

teoristudier, datainsamling, utvärderingsmetod samt valideringsmetoder.  

3.1 Arbetsmetod  

Med arbetsmetod menas hur arbetsprocessen ser ut, samt presenterar faserna i projektet. 

Arbetet har följt en projektmodell som tidigare presenterats i en projektplan. Projektmodellen nedan visar hur de olika 

faserna sett ut under projektets gång och när de olika dokumenten påbörjats och avslutats.    
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Figur 5:Projekt modell 

Projekt etablering är den delen där projektet planeras samt en forskningsfråga presenteras vilket arbetet har grundat sig 

efter. Utfallet av projektetablering var en projektplan som användes som underlag för projektets gång. Teorifasen 

resulterade i en teorianalys som beskrivs i teorikapitlet.  

Datainsamlings fasen är en viktig del där data samlas från dem olika företag och organisationer med hjälp av 

enkätundersökningar och intervju. Empiri från datainsamlingen redovisas i empirikapitel och används för analys och 

resultat som framförs i respektive kapitel.  
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3.2 Teoristudier 

En förstudie inom relevant litteratur har upprättats för att öka kunskapen inom studieområdet. Litteraturstudien har 

täckt området ”IT-styrning och investeringar”. De sökord som har använts i studien är: Företagsstyrning, IT-nyttor, IT i 

banker, IT-investeringar och IT-styrning samt motsvarande ord på engelska. 

Studiens nyttodel har inhämtats av ett parallellt examensarbete, när det gäller metod och ramverk[29]. I den studien 

förklaras delar som till exempel begreppet IT-nytta, begreppen tydliggörs i teoriavsnittet då dessa påträffas flertalet 

gånger under studiens gång. 

Med hjälp av litteratur som bygger på Arketypsundersökningar inom IT och identifiering av nyttor, har projektet kunnat 

bygga upp sin grundstomme. Teorins centrala delar och grundidé är hämtade ur litteratur skriven av Peter Weill och 

Jeanne Ross som forskat i ämnet IT-styrning. I deras forskning talas det mycket om olika roller på arbetsplatser som 

bedriver IT-verksamhet. Det presenteras även metoder som underlättar kategorisering av dessa yrkesroller samt 

styrningssätt. Identifieringsmetoderna används för att inringa vilka de olika arketyperna samt beslutsområden är just på 

den granskade verksamheten. [7] 

Teoristudien har även resulterat i metodval för utvärdering och analys.  

3.3 Datainsamling 

Insamling av information från bankerna kom huvudsakligen in via webbenkäter och en intervju med en IT-chef på en av 

storbankerna. Datainsamlingen har skett i två olika former - en kvalitativ och en kvantitativ.  

En stor del av studien har gått ut på att försöka väcka ett intresse hos IT-ansvariga och IT-chefer på bankerna för att öka 

deltagandet och därmed reliabiliteten. Vid ett tidigt stadium av examensarbetet började projektmedlemmarna leta 

medverkande till den kvalitativa och den kvantitativa insamlingen. Efter att ha kontaktat över 80 IT-chefer och IT-

ansvariga på 24 banker så var det tio som slutligen deltog i studien. 

Till den kvantitativa delen av studien hör en enkätdatainsamling som skickats ut till tio IT-verksamma personer på olika 

banker för att tillföra studien verklighetsförankring. Den intervjubaserade delen av datainsamlingen, som också kan 

benämnas den kvalitativa delen, riktar in sig på att intervjua personer med kunskaper inom IT-området och 

beslutprocesser vid IT investeringar.  

3.4 Enkätutformning 

Studien har baserats på en enkätundersökning med två delar, en del för nyttor och en del för arketyp. Enkätens första del 

besvarande vilka nyttor som bankerna erhållit utav investeringar, den andra delen svarade på vilket styrningssätt som 

råder på arbetsplatsen. Enkätens nyttostudie har grundstruktur baserad på ”A model for investment justification”. 

Enkätens arketypsstudie är baserad på en studie utav Weill och Ross. [7] 

Formuläret som skickades ut till de olika bankerna presenterades i påståendeform för att få fram ett numeriskt värde på 

respektive respondents svar. Påståendena följdes av en gradering på en tiogradig skala där 1 betecknar att påståendet inte 

alls stämmer och 10 att det stämmer precis. Skalan som använts för studiens enkäter är en Likertskala där respondenten 

kan placera sig mellan två antiteser beroende på vilken tes som stämmer in bäst på företaget. I figuren nedan följer ett 

exempel på hur ett sådant påstående kan se ut.  

Genom att använda enkätfunktionen i Google Dokument kunde alla resultat sammanställas på ett enkelt sätt genom att 

respondenterna besvarar och skickar in resultatet digitalt. Sammanställningen kommer i form av ett Excel-ark.[27] [28] 

http://www.flipkart.com/author/jeanne-ross/
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Figur 6: Enkät exempel 

Genom att svara en åtta har Bank 8 gett besked om att de anser att den senaste investeringen eller de senaste 

investeringarna, som i kostnad överstigit 250.000 SEK, i stor utsträckning resulterat i nyttor i form av strategiska nyttor. 

Tabellen nedan visar insamlat data som bankerna skickat in via enkäterna på Google Dokument. Bank 8 har till exempel 

besvarat påståendet ovan genom att klicka i gradering 8 av 10 något som också markerats av de röda pilarna. 

Bank 

Tillhandahållande av 
resurser för företagets 

strategi 

Stragiska mål 
i IT-

investerings 
synpunkt 

Stöd för högsta 
ledningen 

Konkurrenskraftiga 
strategier 

Tydliga 
prestandamål 

1 9 8 3 7 8 

2 7 7 5 8 7 

3 5 6 3 6 10 

4 5 7 7 7 5 

5 4 4 4 2 3 

6 6 5 8 8 3 

7 8 8  1 7 7 

8 7 8 4 8 6 

9 8 9 10 9 8 

10 8 8 3 8 1 
Figur 7- Utdrag ur appendix D- numeriska värden 

Tabellen ovan är en liten del av alla svarsresultat som inkommit när det gäller bankernas IT-nyttor samt arketyper. Hela 

tabellen finns på empiri kapitel. Nyttor och arketyper som ingår i samma nytto- eller arketyp grupp är markerade med 

samma färg. 

För att undvika ett scenario, där respondenten inblandar överflödig information, har enkäten utformats på sådant vis att 

konkreta svar enklare skall kunna utläsas. Med hjälp av fördefinierade påståenden så kunde respondenten hållas inom 

ramen för studien viktig data. Genom att ändra om alla frågor till påståendeform blev det enklare att erhålla numeriska 

värden som i sin tur förenklade jämförandet av de olika bankerna.  

3.5 Respondenter 

Genom att rikta studien endast till personal som innehar högre positioner inom IT, är det tänkt att erhålla så värdefull 

information som möjligt om företagens IT-investeringar samt styrningssätt. Gemensamt för alla dessa respondenter var 

att de skulle vara IT-chefer eller IT-ansvariga på bank. Med detta krav i åtanke så började sökningen efter de rätta 

respondenterna.  

Förutom kravet på att respondenten skall vara IT-chef eller IT-ansvarig så fanns det även sådant som var meriterande: 

 Om respondenten var involverad i frågor som berörde IT-budget. 

 Om denne hade en överblickande bild av hur företagets styrningssätt ser ut utanför den egna enheten. 
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För att studien skall ge så rättvis bild av förhållandet mellan de olika bankerna så gjordes bedömningen att bankerna skall 

delas in i stora, medelstora och små banker. Storleken av bankerna baseras på den årliga omsättningen. Då spannet 

mellan omsättningen varit väldigt stor så delades totalomsättningen in i tre delar. Då antalet banker blev tio stycken så 

delades de först upp i tre småbanker, tre mellanstora och fyra stora banker. 

I tabellen listas de tio banker som deltog i studien  

Tabell 7- Banker som ingick i studien 

 

 

 

 

 

 

3.6 Utvärderingsmetod  

Projektets utvärderingsmetod visas i figur 5, utvärderingsmetoden används för att kunna besvara studiens 

bakomliggande frågeställning. Till en början hade projektmedlemmarna bestämt sig att utifrån arketypen på företaget 

lista alla nyttor som erhålls för att se om det finns arketyper som gynnar specifika nyttor. Detta visade sig vara lite 

problematiskt då det inte finns så mycket litteratur att tillgå som blickat just denna företeelse. 

För att göra studien mer komplett utfördes projektet som två separata studier, en med företagens arketyp och en med 

erhållna nyttor, och utifrån en jämförelse sinsemellan finna sambanden.  

Projektmedlemmarna har inte hittat någon undersökningsmetodik som till fullo betraktar koppling mellan IT-nyttor och 
styrningssätt på banker. Följden har blivit en anpassad metod baserad på flera olika metoder. Metoderna som använts för 
studien är byggda på beprövade modeller och tillvägagångssätt. och är helt eller delvis hämtade ur följade vetenskapliga 
forskningar: 
 
 
 
 

 Konceptuell modell för identifiering av nyttor [11 , 9],  

 Modell för identifiering av politiska arketyper (Weill och Ross) [7] 

 Jämförelse av företagsvariabler 

 Identifieringsprocess för samband mellan arketyp och IT-nyttor 

 Pearsons korrelation 

 

Bank Storleken Den intervjuades position Antal anställda (ca) 

Bank 1 Stor  IT-säkerhetsarkitekt  > 5000 
Bank 2  Medelstor IT- infrastrukturmanager  < 500 
Bank 3 Mindre Manager IT-operations  < 500 
Bank 4 Stor IT-chef arkitekt  > 5000 
Bank 5  Stor IT-chef   > 5000 
Bank 6  Medelstor IT-infrastrukturchef  < 5000 
Bank 7  Stor IT-chef > 5000 
Bank 8  Mindre IT-chef  < 500 
Bank 9 Mindre IT-ansvarig < 5000 
Bank 10  Medelstor IT-architecturechef  < 500 
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Figur 8 Projektets utvärderingsmetod 

(Detta är ett exempel med tre företag, därmed finns ej alla arketyperna med)  

 

Studien börjar med att granska den eller de senaste IT-investeringar hos ett antal banker som är väletablerade och 

erkända i Sverige. Investeringen är i storleksordningen 250 000 SEK eller mer och är i förstahand kopplade till IT. Att 

det skulle påverka andra delar av verksamheten är av mindre betydelse för själva studien.  

När väl detta steg var avverkad och det gått bra med att identifiera den senaste IT-investeringen som uppfyllde 

kriterierna deklarerades alla erhållna nyttor som hörde till denna investering . Nästa steg blev att lista alla erhållna nyttor 

för de olika företagen och lista dessa nyttor i en tabell som fått namnet ”jämförelse av företagsvariabler”. De företag som 

har flest gemensamma nyttor skall sedan jämföras för att se om det går att se några samband i arketyp. 

3.6.1 Konceptuell modell för identifiering av nyttor 

Modellen används för identifiering av olika nyttor på företag. Ramverket har introducerats i teoridelen på förgående 

kapitel. Modellen använder även Gunasekaran‟s modell för gruppering av nyttor.[9]. I studien kommer resultatet och 

analys delen som berör IT-nyttor kommer att inhämtas av ett parallell examensarbete.[29] 

3.6.2 Modell för identifiering av politiska arketyper (Weill och Ross) [7] 

Modellen används för identifiering av styrsätten på företag, med hjälp arketyp variabler. Arketyper på företag bestäms 

med de erhållna värdena på banker. Vilket med hjälp av Jämförelse av variabler kommer företags arketyper bestämmas.   

Med hjälp av Weill och Ross beskrivning och definiering av de politiska arketyperna och RACI beskrivningen av dem 

olika funktioner kan man bestämma vilka arketyper som företag erhåller. Arketyp modellen presenterades och tydlig 

gjorts i teori kapitel. I teori kapitlet så presenterades även RACI modellen som hjälper med om vilka funktioner som 

företag har vid en viss investering och detta hjälper identifiering av arketyper. 

3.6.3 Jämförelse av företagsvariabler 

Genom att granska olika företag och deras företagsvariabler (investeringar, nyttor, mål och styrningssätt) har 

informationen studerats och jämförts för att utläsa inbördes kopplingar. Syftet har varit att bevisa faktum att samma 

arketyp och styrningssätt ofta genererar liknande nyttor.  

Väsentliga variabler för denna studie är de som på något sätt kan kopplas till nyttor och Arketyper som är nämnda i teori 

kapitel. En av de viktigaste variablerna är själva arketypen på företaget som också avslöjar företagets uppbyggnad samt 

hur ett beslut fattas mer detaljerat. För att kunna para ihop företagen med rätt arketyp så skall en del kriterier uppfyllas.  
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När väl alla variabler identifierats så skapas en tabell enligt Figur 9 där värdena kommer från de enkätsvaren från 

personer på olika företag, en fullständig tabell finns på empiri kapitel.  
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Figur 9: Figuren visar vilka nyttor de olika bankerna har upplevt efter investeringen. 

 

I Figur 10 förklaras en ny bedömning, där företag med flest likheter i erhållna nyttor jämförs än en gång ur 

arketypsperspektiv för att se om det råder några samband även där. 
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Nyttoverkan A = Delnytta 1 + Delnytta 2

                         Antal delnyttor

 

Figur 10: visar hur jämförelse variable, medelvärdet användes för att visa vilken nyttogrupp som det satsas mest på 

 

För att få vilken nytta en specifik bank erhållit genom sina senaste IT-investeringar togs det ett genomsnittsvärde på 

varje nyttogrupp för samma bank och jämfördes med varandra. I tabellen har Nyttoverkan A värdet (8+5)/2 = 6.5 då 

det i detta exempel är två stycken nyttor som bestämmer totalvärdet på gruppen. Jämförs detta värde med värdet för 

Nyttoverkan B (6+2)/2 som är 4 så går det att utläsa att Nyttoverkan A inträffat i större utsträckning an Nyttoverkan B. 

Hela processen gäller även för arketyp gruppen.   

 

3.6.4 Identifieringsprocess för samband mellan arketyp och IT-nyttor 

Identifieringsprocessen för samband sker efter bearbetning av enkätsvar. Processen är en försättning av 

medelvärdesberäkning utav alla nyttogrupper och arketyp grupper för att ge en ungefärlig bild av vilka arketyper och 

nyttogrupper som är de mest framträdande, och har förklarad i den föregående avsnitt. Därefter bedöms varje bank för 

sig för att slutligen kontrollera vilken arketyp som är den dominanta och vilken IT-nytta banken mest satsat på. I figuren 
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nedan har ett genomsnittsvärde beräknats på två banker, där de inringade värdena är de dominanta arketyperna samt 

nyttogrupperna för respektive bank. I fallet Bank 1 så styrs banken med IT-Duopol med Strategisk Nyttoverkan som 

följd. På samma sätt försätter identifieringsprocessen för resterande banker. 
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Figur 11: Samband identifiering av arktyper och banker samt IT-nyttor och banker. Figuren är en försättning av den 
föregående avsnittet 

 

3.6.5 Validitet/Reliabilitet 

För att öka förtroendet i studien har en intervju ägt rum med en IT-chef på en svensk bank i kvalitativt syfte. Under 

intervjun dök det upp intressant data för studien som bekräftar stora delar av de erhållna resultaten.  

Konkreta åtgärder för att öka validitet samt reliabilitet i studien: 

 Öka antalet respondenter - Detta skulle kräva att studien utfördes inom en längre tidsperiod. Som det 

tidigare nämnts så har över 80 IT-chefer och IT-ansvariga kontaktats men deltagandet har endast hamnat på tio 

stycken. 

 Valet av respondenter – Det går alltid att diskutera om det finns någon på banken som är bättre lämpad för 

studien än den kontaktade. För att minska spannet på kompetensnivå så infördes kravet att personerna skulle 

vara IT-chefer eller IT-ansvariga med god erfarenhet inom IT. 

 Valet av nyttor och arketyper – Det finns säkert nyttor och arketyper som är direktanpassade till just banker, 

något som med all säkerhet förenklat igenkänningsprocessen. Några sådana metoder hittades ej då de flesta 

metoderna som granskades var allmänna och kunde lämpas på olika företag och branscher. 

 

 Slutsats om validitet och reliabilitet - Trots dessa punkter så visar resultatet på att det finns kopplingar 

mellan nyttor och arketyper något som tyder på att val av metoder och modeller är tillfredställande. 
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4. Empiri 
Viktigt i denna studie är att analysera tillgängligt information som kan utvinnas av personer som sitter på en värdefull 

information. Dessa personer är de som jobbar inom området som önskas, i detta examensarbete är IT den värdefulla 

informationen, vilket gör att studien och undersökningen sker på personer som jobbar inom IT.  

I empirikapitlet presenteras alla värden som erhållits vid datainsamlingsfasen som sker med hjälp av 

enkättundersökningar på samtliga banker som ingår i studien. Bank personalen som är involverade inom IT har tagit 

emot dessa enkäter och svarat på olika påstående och gav ett värde ”viktning” för dem olika påståenden.  

4.1 Enkätundersöknings empiri 

Nedan presenteras tre tabeller dessa tabeller inkom av de enkäter som bankpersonalen har svarat på och skickades 

tillbacka. Den första tabellen visar viktningar som bankpersonalen har gjort på de olika påstående. Tabellerna är utrustad 

med en färg kodning som framhäver dem olika områden som personalen har svarat på vilket underlättar iakttagelse av 

tabellen.  Denna undersökning är gjord på tio respondenter från tio olika banker på så viss en respondent per bank. 

Tabell 8 nedan presenterar värden som inkom utav enkättundersökningen som berör IT-nyttoverkan.  

Tabell 8- inhämtad data inom IT-nyttor enkätundersökningen utav banker  

Bankernas Nyttor – del 1/2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S
tr

at
eg

is
k
a 

n
yt

to
v
er

k
an

 

Tillhandahållande av resurser för företagets strategi  9 7 5 5 4 6 8 7 8 8 

Stragiska mål i IT-investerings synpunkt 8 7 6 7 4 5 8 8 9 8 

Stöd för högsta ledningen 3 5 3 7 4 8 1 4 10 3 

Konkurrenskraftiga strategier 7 8 6 7 2 8 7 8 9 8 

Tydliga prestandamål 8 7 10 5 3 3 7 6 8 1 

Långsiktiga kostnader och nyttor 5 2 5 5 1 8 10 9 10 7 

T
ak

ti
sk

a 
n

yt
to

v
er

k
an

 

Konkurrenskraft 6 7 8 5 4 8   7 7 5 

Tjänster som riktar sig till samhället 2 1 1 3 3 3 1 1 10 1 

Arbetsgenerering 5 2 1 5 5 1 3 7 5 1 

 Kvalitetsförbättringar 9 9 10 7 2 10 9 8 10 9 

Förbättrade kundrelationer 5 9 7 5 4 5 8 4 9 7 

Ökad förtroende 8 9 3 5 5 7 9 4 9 7 

Säkrande av framtid affärsverksamhet 9 8 7 7 4 3 3 8 10 8 

Bättre teamwork 2 6 1 6 4 2 2 8 9 1 

Bra bild av företaget 2 7 1 2 2 2 1 3 5 7 
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Bankernas Nyttor – del 2/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O
p

er
at

iv
 n

yt
to

v
er

k
an

 

Existerande IT-system 2 8 1 7 4 5 8 6 10 7 

Datamigration 2 6 1 9 2 1 1 8 10 8 

Programvara 2 9 1 8 2 9 10 6 9 8 

Användarnas syn 3 7 1   1 5 6 4 9 3 

Servrar 9 5 9 6 1 1 5 8 10 3 

Systemintegration 5 5 1 8 2 7 3 7 9 9 

Befintlig verksamhet 7 8 7 6 3 5 7 4 9 5 

Im
m

at
er

ie
ll 

n
yt

to
v
er

k
an

 -
 i
ck

ef
in

an
si

el
l 

Budget 4 2 1 5 1 2 5 8 10 2 

Avkastning 5 5 3 5 1 7 3 5 8 2 

Produktkostnader 4   2 5 1 4 8 8 10 2 

Marknadsundersökningar 3 1 1 2 6 1 4 1 7 7 

Alternativ teknologi 7 8 1 5 3 1   6 6 8 

Vinstnivå 6 6 1 6 1 3 5 1 8 2 

Inkomster 6 6 5 5 3 7 1 1 8 2 

m
at

. 
n

yt
t-

 f
in

an
si

el
l 

 

Ledtider 7 7 1 7 3 5 10 7 8 8 

Inventering 4 6 1 5 2 1 1 1 5 1 

Frånvaro i arbetskraft 4 5 1 5 1 2 1 1 6 1 

Antalet defekta produkter 8 5 1 6 5 1 2 6 6 4 

im
m

at
er

ie
ll 

n
yt

to
v
. 

Prestandaindikatorer 9 5 1 2 3 5 3 5 5 7 

Utvärderingsmetoder 4 5 1 2 1 6 1 8 9 7 

Säkerhet 4 6 1 5 3 3 3 6 7 4 

Inblandning av högre chefer 5 5 1 5 5 2 1 6 9 1 

 

Tabell 9 nedan presenterar värden av inhämtade viktningar inom arketyp området av enkätundersökningen.  
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Tabell 9- inhämtad empiri för arketyp enkätundersökningen utav banker  

Bankernas Arketyper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A

ff
är

sm
o

n
ar

k
i 

Affärsmonarki - Uppsatta företagsledare eller en grupp av 

seniorchefer bestämmer över investeringar 7 9 8 9 10 10 2 3 10 9 

Affärsmonarki - C-nivåchefer har alla samma rösträtt 5 7 5 5 2 6   3 9 1 

Affärsmonarki - Input kommer från rapporter från VD 

eller IT-ledare inom affärsenheten 9 6 5 5 9 8 9 6 10 3 

IT
-m

o
n

ar
k
i 

IT-monarki - Input till investering kommer från IT-

yrkesverksamma 7 5 7 7 2 5 1 7 10 2 

IT-monarki - IT-arkitekter, IT-personal och IT-chefer 

beslutar om investeringar   6 7 7 1 7 3 8 3 2 

IT-monarki - Beslut om IT-investeringar tas från ett 

kontor som fungerar som företagets operationskontor 8 9 7 2 1 7 1 6 1 2 

F
ed

er
al

 

Federal - Stora affärsenheterna får störst uppmärksamhet 

på företaget när det gäller nya investeringar 4 9 10 5 7 5 8 7 6 9 

Federal - Ledningen i varje enhet har som arbetsuppgift 

att representera sin affärsenhet och deras IT-behov 9 9 7 5 8 9 10 7 10 9 

Federal - Representanter från affärsverksamheten inom 

alla arbetsgrupper är alla inblandade i beslut som rör IT 4 7 2 6 5 6 10 4 10 9 

IT
-d

u
o

p
o

l 

IT-duopol - IT-experter eller IT-chefer diskuterar fram 

och tillbaka med chefen på en affärsenhet om vilka beslut 

som skall tas och hur investeringen skall ske 9 8 8 5 5 9 10 6 10 9 

IT-duopol - IT-gruppen arbetar i en central del av 

verksamheten samtidigt som affärsenheter runt om 

konstant diskuterar med IT-gruppen 8 8 7 8 5 6 9 8 10 4 

F
eo

d
al

 

Feodala - Varje ledare för affärsenheten och varje IT-

ansvarig har ett eget ansvar att tillgodose de behov som 

uppkommer i verksamheten 6 8 1 7 5 2 9 4 5 8 

Feodala - Det är nästintill omöjligt att besluta om IT för 

hela företaget då det inte går att se verksamheten ur ett 

helhetsperspektiv 2 3 1 4 2 4 9 2 1 9 

IT
-a

n
ar

k
i IT- Anarki - Mindre grupper på användarnivå av IT-

applikationer får vara med och bestämma vad de behöver 

och vad det skall investeras i 6 7 3   3 2 2 3 1 2 
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Tabell 10 presenterar kort dem övriga svar som berör verksamheten och hur dessa IT- personalen ser på deras 

verksamhet. 

 

Tabell 10- inhämtad empiri övrig information som finns på enkäter  

Bank  
Lyckade 

investeringar? 
Hur skulle du beskriva företagets 

styrningssätt med egna ord? 

1 Ja Demokratiskt och högt i tak för nya idéer 

2 Ja Affärsstyrning mer än bolagsstyrning 

3 Ja Centraliserad och korta beslutsvägar 

4 Ja 
Centraliserad IT - distribuerade 

Affärsenheter 

5 Nej Komplicerat 

6 -   - 

7 Ja Delegerat beslutsfattande 

8 Ja Balanced Scorecard 

9 Ibland 
Ledningsengagemang i högsta ledningen 

för IT behov och investeringar 

10 Ja Diversifierat 

 

Enkäterna är en effektiv metod för att utföra en undersökning och kan delas ut till många utan att möta dessa personer, 

men för att tillåta studien få större perspektiv och kunna inkludera data och information som kan vara viktigt men är inte 

känd så är det bra för en intervju och nedan är det svar från en intervju som har ägt rum med en IT-chef på en stor 

bank. 

 

4.2 Kvalitativ input från den kompletterande intervjun 

 

För att få kompletterande information om hur kopplingen mellan IT-nyttor och arketyper ser ut på banker vid IT-

investeringar så intervjuades även en mellanstor bank. Anledningen till varför denna intervju anordnades var för att 

komplettera den enkätstudie som gjorts på de olika bankerna. I intervjun ställdes liknande frågor som i enkäterna 

presenterats i påstående form men här hade den intervjuade inga restriktioner i form av att förhålla sig till ett redan 

fördefinierad påståendeformulär. Fördelarna med denna datainsamlingsform att information som inte tagits med i 

beräkningarna ofta kommer fram då intervjun lätt kan bana åt andra håll än vad som varit den förutbestämda. Samtidigt 

som denna insamlingsmetod för med sig positiva egenskaper som ger ett mervärde för studien så medför den också 

svårigheter att sätta ett konkret värde på de erhållna svaren, och denna har inte påverkat enkätundersökningen på något 

sätt eller dem erhållna svarsresultat som presenterades i tabellerna ovan. Här nedan har en sammanfattning av intervjun 

presenterats. Intervjun är utfört på en person på som jobbar på en bank 

Kort om investeringar och IT-nyttor? 
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I banken i dag har vi många parallella projekt som alla är olika på sitt sätt. Vissa av projekten är väldigt komplexa och det 

är svårt att se en klar och tydlig nytta med projektet, medan andra har självklara nyttor. Det är därför svårt att besvara 

om det finns direkta kopplingar mellan IT-investeringar och IT-nyttor. 

Hur inkommer ett förslag om en ny investering? 

Förslaget kommer ifrån den delen av verksamheten som önskar en förändring. Ofta är det avdelningschefen på just den 

avdelningen som tar på sig den rollen och blir projektets ”produktägare”. 

 

Hur ser beslutsprocessen ut om en investering skall äga rum eller ej? 

När en del av verksamheten behöver någon investering så sker beslutet av en affärsenhet.  

 

Vilka nyttor som efterfrågas mest?   

De senaste investeringarna har varit att erbjuda ett mervärde till befintliga kunder, något som med tiden ökar samarbetet 

och engagemanget för de befintliga kunderna. 

På grund av den ökade konkurrensen så satsas det mycket på investeringar som ser till att behålla befintliga kunder.  

Har de senaste investeringarna eller den senaste investeringen genererat reducerade kostnader?   

Kostnadsreduceringar sker regelbundet men ser man till de senaste investeringarna så har det inte alls varit 

kostnadsreduceringar som varit huvudsyftet. Annars sker detta vid lågkonjunktur, numera satsas det mycket på till 

exempel utbildningar. 
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5. Analys  
 

All insamlad data från empirikapitlet har granskats för att identifiera vilka konkreta samband som kan råda mellan 

styrsätt och IT-nyttor för att se om det går att besvara studiens forskningsfråga eller ej. I detta kapitel presenteras och 

beskrivs även de analysmetoder som användes i studien. Dessa har delats in i följande fyra analyseringsdelar: 

 Analys av IT-nyttor 

 Analys av Arketyperna  

 Analys av Input- samt outputdel 

 

5.1 Analys av IT-nyttor som är inhämtat av det parallella examensarbetet [29] 

Genom att använda enkäten med IT-nyttorna som presenterades i det föregående kapitlet så har följande data kunnat 

utvinnas. resulterat i nedanstående tabell. Tabellen presenterar vilka nyttogrupper som fått det högsta värdet när 

medelvärdet av alla dess underliggande nyttor beräknats. Mer om hur beräkningarna gått till går att läsa om i 

metodkapitlet. 

 

Tabell 11: andelen av de nyttogrupper som finns på banker [29] 

Nyttoverkan grupper Andel som har nyttoverkan som högst erhållen nytta 

Strategiska nyttoverkan 22% 
Immateriella nyttoverkan 18% 
Operativa nyttoverkan 18% 
Materiella nyttoverkan i finansiell aspekt 14% 
Materiella nyttoverkan icke finansiell aspekt 13% 
Taktisk nyttoverkan 14% 

 

För att tydliggöra vilka nyttor varje bank har erhållit så skapades en tabell där den mest framträdande nyttogruppen är 

framtagen. Tabellen visar vilka IT-nyttor som det mest satsas på vid bankernas IT- investeringar. 

Tabell 12- sammanställnings resultat av nyttoverkan[29] 

Bank Nyttoverkan 

Bank 1 Strategiska nyttoverkan 
Bank 2 Operativa nyttoverkan 
Bank 3 Strategiska nyttoverkan 
Bank 4 Operativa nyttoverkan 
Bank 5 Immateriella nyttoverkan 
Bank 6 Strategiska nyttoverkan 
Bank 7 Strategiska nyttoverkan 
Bank 8 Strategiska nyttoverkan 
Bank 9 Operativa nyttoverkan 
Bank 10 Strategiska nyttoverkan 

 

 

Tabellen nedan visar två viktiga mätvärden som informerar om hur bankerna har satsat på de olika nyttogrupperna samt 

hur de ligger till jämfört med andra banker. Exempelvis så satsar Bank1 på strategiska nyttor – något som också går att 

lista ut snabbt genom att göra en snabbjämförelse mellan viktningarna som gjorts mellan de olika nyttogrupperna. 
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Strategiska nyttor är den mest framträdande gruppen med ett värde som är 6,67 på en skala ett till tio. Den andra vitala 

jämförelsen går att göra genom att jämföra detta värde med det genomsnittliga värdet för alla bankerna för just den 

nyttogruppen. Här går det att se att Bank1 ligger snäppet över den genomsnittliga nivån när de gäller satsningar som 

gjorts på Strategisk nyttoverkan. 

Tabell 13: Hela tabellen med värdet av nyttogrupperna för varje enskild bank samt ett 

 genomsnittvärde för alla nyttogrupper på samtliga banker. 

 

För att granska hur dessa nyttogrupper är fördelade hos bankerna som medverkat i studien så skapades ett 

stapeldiagram. Diagrammet visar hur banken valt att satsa när det gäller IT-investeringar. Staplarna representerar 

nyttogrupperna hos de granskade bankerna. 

 

 

Figur 12- samtliga nyttoverkan för alla undersökta banker [27] 

Bank
Strategisk 

nyttoverkan
Immateriella 

förmåner
Operativ 

nyttoverkan

Materiell 
nyttoverkan – 

Finansiell 
aspekt

Materiell 
nyttoverkan – 
Ickefinansiell 

aspekt

Bank 1 6.67 5,33 4,29 5 5,75

Bank 2 6 6,44 6,86 4,67 5,75

Bank 3 5.83 4,33 3 2 1

Bank 4 6 5 7,33 4,71 5,75

Bank 5 3 3,67 2,14 2,29 2,75

Bank 6 6,33 4,56 4,71 3,57 2,25

Bank 7 6,83 4,5 5,71 4,33 3,5

Bank 8 7 5,56 6,14 4,29 3,75

Bank 9 9 8,22 9,42 8,14 6,25

Bank 10

Genomsnitt

5.83 5,11 6,14 3,57 3,5

6,25 5,27 5,57 4,26 4,025

Taktisk 
nyttoverkan

5,5

5,25

1

3,5

3

4

2

6,25
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4,75
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Materiell nyttoverkan – Ickefinansiell aspekt Taktisk nyttoverkan
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Att endast titta till vilken nyttogrupp som det satsas mest på kanske inte bidrar med så mycket detaljinformation hur 

verksamheten har satsats på sin IT. Genom att fördjupa sig i den gruppen går det att granska de underliggande nyttorna. 

Här nedan följer tabell som viktat alla IT-nyttor oavsett nyttogrupp för att visa vilken specifik nytta som det satsats mest 

på: 

Tabell 14: Viktning av alla IT-nyttor oavsett nyttogrupp 

IT-Nyttor undersökningen Medelvärdet ”viktningen ” 

Kvalitetsförbättringar 8,3 
Stragiska mål i IT-investerings synpunkt 7 
Konkurrenskraftiga strategier 7 
Tillhandahållande av resurser för företagets strategi 6,7 
Säkrande av framtid affärsverksamhet 6,7 
Ökad förtroende 6,6 
Programvara 6,4 
Konkurrenskraft 6,33 
Förbättrade kundrelationer 6,3 
Ledtider 6,3 
Långsiktiga kostnader och nyttor 6,2 
Befintlig verksamhet 6,1 
Tydliga prestandamål 5,8 
Existerande IT-system 5,8 
Servrar 5,7 
Systemintegration 5,6 
Alternativ teknologi 5,0 
Produktkostnader 4,89 
Stöd för högsta ledningen 4,8 
Datamigration 4,8 
Prestandaindikatorer 4,5 
Avkastning 4,4 
Inkomster 4,4 
Antalet defekta produkter 4,4 
Utvärderingsmetoder 4,4 
Användarnas syn 4,33 
Säkerhet 4,2 
Bättre teamwork 4,1 
Budget 4,0 
Inblandning av högre chefer 4,0 
Vinstnivå 3,9 
Arbetsgenerering 3,5 
Marknadsundersökningar 3,3 
Bra bild av företaget 3,2 
Inventering 2,7 
Frånvaro i arbetskraft 2,7 
Tjänster som riktar sig till samhället 2,6 

 

5.2 Analys av Arketyper 

Med hjälp av specialutformade frågor, som är hämtade ur weill och Ross forskning, går det att urskilja dessa vilka 

arketyper som passar in på varje verksamhet. Resultatet kan vara missvisande vid iakttagelse av ett och samma värde men 

med hjälp utav medelvärdet av frågorna kan arketypen bestämmas. Tabellen nedan beskriver den dominerande 

arketypen på varje bank. Med den dominerade arketypen menas den arketyp som fått högsta värdet vid 

enkätundersökningen.  
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Tabell 15- Tabellen presenterar värden som gjorde respektive arketyp att tillhöra respektive bank 

Bank Arketyper  Värde  

Bank 1 IT- doupol 8.5 
Bank 2 Federal 8,33 
Bank 3 IT- doupol 7,5 
Bank 4 IT- doupol 6,5 
Bank 5 Affärsmonarki 7 
Bank 6 Affärsmonarki 8 
Bank 7 IT- doupol 9,5 
Bank 8 IT- doupol/IT-monarki 7 
Bank 9 IT- doupol 10 
Bank 10 Federal  9 

 

Alla banker förutom Bank 8 har en dominant arketyp men när det gäller just denna bank så var det en kombination av 

IT-duopol och IT-monarki. Fördelningen av alla deltagande bankers arketyp syns bättre i nästa figur. 

 

Figur 13- Bankernas arketyper 

Majoriteten av alla bankerna som medverkat i studien har en styrningsätt som kan liknas vid den med IT-duopol. Med 

hela 55% är den klart den mest dominerande arketypen i jämförelse med dem andra arketyper så som affärsmonarki och 

federalistiskt styrningssätt. På en delad andraplats hamnade affärsmonarki och federalism som båda används på 20 

procent av bankerna. Därefter kom IT-monarki med 5 procent och sist det feodala styrningssättet som inte representeras 

på någon bank av de granskade bankerna och därav ej existerar i figuren 

55%20%

20%

5%

IT-duopol

Affärsmonarki

Federal

IT-monarki
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Figur 14- Figuren ovan presenterar alla arketyp för varje bank, och presenterar även andelen av varje bank 

5.3 Input och output vid en investering 

Input vid en investering kommer från den eller de personer som lägger fram förslaget för den nya satsningen. I tabellen 

nedan finns en lista på hur varje bank får in sina förslag. Tabellen visar även vem det är på banken som tar ställning till 

den föreslagna förbättringen. De som beslutar om investeringen skall bli av eller ej betraktas som investeringens output 

eller beslutande organ. 

 

Tabell 16- Input och output styrningssätt för respektive bank 

Bank Investerings input Investerings output 

Bank 1 Affärsmonarki/federal/IT-doupol IT-doupol 
Bank 2 Federal Affärsmonarki 
Bank 3 IT-doupol Affärsmonarki 
Bank 4 IT-monarki / Federal Affärsmonarki 
Bank 5 Affärsmonarki  Affärsmonarki 
Bank 6 IT-doupol/Federal Affärsmonarki 
Bank 7 IT-doupol/Federal  Federal 
Bank 8 IT-monarki/ Federal IT-monarki/Federal 
Bank 9 Affärsmonarki/IT-monarki/IT-doupol Federal 
Bank 10 IT-doupol/ Federal Federal 

 

Tabellen nedan visar arketypsuppdelningen då endast input- och outputdelen granskas. Då har den intervjuade på 

respektive bank fått besvara en del frågor angående hur besluten tas. Här är det plötsligt så att federal input är den mest 

dominerande. Tabellen nedan innehåller även banker med dubbla eller trippla arketyper då det inte finns någon riktig 

dominant arketyp som styr på företaget.  

Tabell 17- input och output andelen av varje styrningssätt  
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Arketyper 

Affärs monarki IT monarki Federal IT doupol Feodal IT anarki 

Arketyp Arketyp som input Arketyp som output 

Affärsmonarki 8 % 50% 
IT-monarki 8 % 5 % 
Federal 42% 30% 
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5.4 Analys av förhållanden med Pearsons korrelation  

 

Forskningsfrågan besvaras genom att finna ett samband mellan arketyper och nyttor. Sambandet kan påvisas med hjälp 

av Pearsons korrelation. Figuren nedan visar erhållna värden av korrelationsberäkningen, så kallade Pearsonsprodukt. 

Utifrån tabellen kan det konstateras med stor säkerhet att banker med IT-duopol ofta väljer investeringar som riktar sig 

till strategiska nyttor.  

Tabell 18: Relationsresultat med Parson korrelation 

Nyttogrupper \ Arketyp  

Affärs- 

monarki 

IT-

monarki Federal IT-doupol Feodal IT-anarki 

Medelvärdet 

 för nyttor 

Strategiska nyttoverkan  0,2625 0,3615 0,2644 0,8464 -0,0950 -0,2230 0,2361 

Immateriell nyttoverkan  0,4815 0,2762 0,3409 0,6277 -0,0680 0,0260 0,2807 

Operativ nyttoverkan  0,2409 0,0747 0,3841 0,5329 0,2410 -0,1710 0,2171 

Materiell nyttoverkan- finansiell aspekt   0,5187 0,1369 0,2838 0,7021 0,0569 -0,0880 0,2684 

Materiell nyttoverkan - ickefinansiell aspekt 0,3560 0,1566 0,0786 0,3878 0,3890 0,3847 0,2921 

Taktisk nyttoverkan  0,2881 0,2609 0,1022 0,2920 -0,0570 0,0917 0,1630 

 Medelvärde för arketyp 0,3580 0,2111 0,2423 0,5648 0,0778 0,0034 

 
 

Med Pearson korrelation kan linjäritet i form av figurer presenteras. Linjäriteten i figurerna nedan hjälper till att tolka 

relationen mellan arketyper och nyttoverkan. Linjäriteten är positiv för ett samband mellan IT-duopol och strategiska 

nyttor vilket innebär att de har finns en relation. Det är för övrigt just den kopplingen som är starkast, något som också 

presenteras med det höga värdet 0,8464 (rödmarkerad i tabellen ovan). Det sambandet som inte alls verkar stämma 

överens är fallet med banker med IT-anarki som satsar på strategiska nyttoverkan. Se nedanstående figur till höger och 

den rutan i tabellen ovan som är markerad med mörkgrön. Vid jämförelse med den andra grafen så går det att avläsa att 

negativ linjäritet representerar sambandet mellan IT-anarki och operativa nyttoverkan. Här finns det alltså inte alls några 

starka samband. Resterande linjäritetsgrafer presenteras i appendix E.  

IT- doupol 21% 15% 
Feudal 0 % 0 % 
IT-anarki 0 % 0 % 
Splittrat 17% 0 % 
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Figur 15: Figurerna ovan visar det med Pearson´s korrelation går att skapa 

ett linjärt samband genom att räkna medelvärdet av punkternas placeringar 

5.5 Sambandsanalys mellan nyttor och arketyper  
 

För att kunna finna sambandet mellan arketyper och specifika nyttor så användes återigen Pearson korrelation. Denna 

matris är väldigt betydelsefullt då en nyttogrupp endast markerar ungefär vilka nyttor en organisation är intresserad av 

och hur de har satsat. Med hjälp av informationen i denna matris går det att identifiera exakta nyttor som går att spåra till  

specifika arketyper. Att en ruta är röd innebär att det råder starka samband mellan den nyttan och motsvarande arketyp. 

Det går till exempel att dra slutsatsen att vid affärsmonarkier så är stöd för högsta ledningen högt prioriterat. Vid de fall  

då det inte råder några samband så visas detta med en mörkgrön ruta 

 Tabell 19- Samband tabellen mellan Arketyper och nyttor 

  Affärsmonarki  
IT-
monarki Federal 

IT-
doupol Feodal IT-anarki 

Tillhandahållande av resurser för 
företagets strategi -0,0248 0,0894 0,4545 0,6986 0,4212 0,1255 

Stragiska mål i IT-investerings 
synpunkt -0,1192 0,1127 0,3671 0,6691 0,3627 -0,0380 

Stöd för högsta ledningen 0,7287 0,2500 -0,0983 0,1554 -0,4027 -0,2733 

Konkurrenskraftiga strategier 0,0677 0,4179 0,2953 0,6343 0,1683 -0,0611 

Tydliga prestandamål 0,2412 0,5329 -0,1149 0,6234 -0,4047 0,2836 

Långsiktiga kostnader och nyttor -0,0771 -0,0301 0,3306 0,6110 0,1700 -0,6579 

Konkurrenskraft 0,2243 0,7478 0,0289 0,6167 -0,5694 -0,0244 

Tjänster som riktar sig till samhället 0,7729 -0,0617 0,1575 0,4039 -0,2943 -0,4334 

Arbetsgenerering -0,0177 0,0758 -0,4020 -0,0344 -0,1907 0,0375 

 Kvalitetsförbättringar 0,0989 0,4902 0,2718 0,7205 0,0127 -0,0474 

Förbättrade kundrelationer 0,3193 -0,1028 0,7847 0,6795 0,3070 0,0035 

Ökad förtroende 0,4560 -0,1870 0,6674 0,6695 0,5184 0,1503 

Säkrande av framtid affärsverksamhet 0,0847 0,4331 -0,0520 0,2484 -0,1869 0,2775 

Bättre teamwork 0,2921 0,1923 -0,0472 0,1615 -0,2372 -0,0160 

Bra bild av företaget 0,0467 -0,0746 0,5404 0,0422 0,3186 0,1925 

Existerande IT-system 0,1873 -0,3494 0,6477 0,3762 0,5134 -0,2837 
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Datamigration -0,0170 0,0213 0,1216 0,0240 0,1366 -0,1499 

Programvara 0,1199 -0,2113 0,5923 0,4042 0,5721 -0,2702 

Användarnas syn 0,5026 0,0685 0,5845 0,7570 0,2251 -0,0857 

Servrar 0,0873 0,5341 -0,1603 0,5726 -0,3395 0,1199 

Systemintegration 0,0892 0,0688 0,1250 0,1273 0,2185 -0,2734 

Befintlig verksamhet 0,5081 0,3031 0,3690 0,8428 0,0330 0,1851 

Budget 0,1614 0,1204 0,0899 0,5503 -0,0428 -0,3281 

Avkastning 0,6090 0,5868 -0,0851 0,5887 -0,3396 -0,0458 

Produktkostnader 0,2087 0,1271 0,2995 0,7366 0,0891 -0,3503 

Marknadsundersökningar 0,1540 -0,7573 0,5422 0,0353 0,3639 -0,4722 

Alternativ teknologi -0,1911 -0,0676 0,4256 0,2429 0,7014 0,4015 

Vinstnivå 0,6156 0,1405 0,2360 0,6923 0,2197 0,2062 

Inkomster 0,8783 0,4996 -0,1535 0,3463 -0,4948 0,1744 

Ledtider -0,0972 -0,2395 0,5149 0,5177 0,7423 -0,0555 

Inventering 0,5716 0,2909 -0,0388 0,2651 -0,0254 0,5680 

Frånvaro i arbetskraft 0,6781 0,3579 -0,0267 0,4285 -0,0890 0,3485 

Antalet defekta produkter 0,0908 0,1723 -0,2784 -0,0126 -0,0074 0,4274 

Prestandaindikatorer 0,0347 0,1698 0,1054 0,2050 0,1933 0,3357 

Utvärderingsmetoder 0,1382 0,2432 0,2331 0,2708 -0,0840 -0,1881 

Säkerhet 0,2345 0,1631 0,1624 0,2802 0,0914 0,1251 

Inblandning av högre chefer 0,5056 0,2328 -0,1685 0,1821 -0,3599 0,1172 

 

6. Resultat 
I detta kapitel kommer en sammanställning av all insamlad empiri från de deltagande bankerna att presenteras. Det har 

efter analysering av insamlad data gått att utläsa många anmärkningsvärda förekomster. Dessa resultat har valts att delas 

in i tre delar för enkelhetens skull - en resultatdel för nyttostudien, en för arkeytpstudien samt en sammanbindande del 

som granskar sambandet mellan nyttor och arketyper.  

6.1 Nyttoresultat 
 

Resultatet av nyttostudien har granskat vilka nyttor bankerna anser sig ha erhållit nyttor samt i vilken utsträckning 

nyttorna utvunnits. Studien har visat att de största investeringarna har gjorts på kvalitetsförbättringar och strategiska 

nyttor som ger konkurrenskraftigare ställning jämfört med konkurrenter. Andra nyttogrupper som det också satsat 

väldigt mycket på är operativa nyttor samt immateriella nyttor. Här nedan är de vanligaste nyttorna på de granskade 

bankerna: 

 

Tabell 20: Mest framträdande nyttor 

Dem mest framträdande nyttor  
Kvalitetsförbättringar 
Att investeringarna har medfört kvalitetsförbättringar utav produkter eller tjänster 
Konkurrenskraftiga strategier 
Verksamheten vill bli mer konkurrenskraftig ur ett strategiskt perspektiv 
Stragiska mål i IT-investeringssynpunkt 
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Investeringar har medfört strategiska fördelar gentemot andra aktörer på marknaden 
Tillhandahållande av resurser för företagets strategi 
Investeringarna har medfört ett bättre ekonomiskt stöd ur strategiperspektiv 

 

Nyttor som det satsas betydligt mindre på är nyttor som har med inriktandet av tjänster som riktar sig till samhället. En 

annan beaktansvärd upptäckt var att de granskade bankerna inte intresserar sig för besparingar i form av nedskärningar i 

personalstyrka. Här nedan presenteras några nyttor som inte har lyckats utvinnas eller med stor sannolikhet valts bort 

medvetet av bankerna:  

Tabell 21: Minst framträdande IT-nyttor 

 Dem minst intressanta och minst framträdande IT-nyttor 

 Tjänster som riktar sig till samhället 
Tillhandahållandet av fler tjänster till samhället och statliga investeringar 
 Inventering 
Företaget har genom investeringen erhållit nya verktyg som ger bättre kontroll vid 
inventeringar 
Frånvaro i arbetskraft 
Personalstyrkan har dragits ned tack vare smartare fördelning av arbetsuppgifter 
Marknadsundersökningar 
Investeringen har haft som mål att gynna marknadsundersökningar  
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6.2 Arketypresultat 
 

Arketyperna på de granskade bankerna är varierande men det går ändå att konstatera att det finns arketyper som mer 

ofta föredras i bankväsendet än andra. Hos fler än hälften av de banker som granskats har IT-dupoli varit den arketypen 

som bäst beskrivit bankens styrningssätt. Här nedan finns de vanligaste arketyperna: 

 IT duopol är den mest lämpade arketypen för bankverksamhet och har förekommit i 55%  av de granskade 

bankerna. (IT-gruppen arbetar i en central del av verksamheten och affärsenheter runt om där varje affärsenhet 

diskuterar med IT-gruppen )  

 Affärmonarki och federal är två andra arketyper som vardera existerar i 20 % av av alla banker.  

(Affärsmonarki består av höga uppsatta företagsledare eller en grupp av seniorchefer som bestämmer över 

investeringar) 

 

Vidare så finns det arketyper som inte används på det granskade bankerna. Här följer några sådana arketyper: 

 IT-anarki – stämmer inte överens med styrningsätt på någon granskad bank. 

(Mindre grupper som själva kan bestämma vad dem behöver och vad det skall satsas på för investeringar) 

 IT-feodalism – förekommer inte helt och hållet på någon av de granskade bankerna. 

(affärsenhetsledare och IT-ansvarig i den gruppen ansvar för att uppfylla de behov som uppkommer i 

verksamheten.) 

 

Här presenteras andra kända samband som identifierats i analysdelen av studien: 

 Materiella nyttoverkan ur ickefinansiellt perspektiv är den som det satsas minst på 

 Strategiska nyttoverkan är den nyttgruppen som oftast erhålls (22 % av alla nyttogrupper) 

 Styrningssätten Feudal och IT-anarki används inte ofta på bankerna som granskats 

 IT-duopol är den vanligaste arketypen med 55% av alla styrningssätt 

 Den vanligaste inputen är en federal sådan inför en IT-investering 

 Vanligaste arketyp-outputen för ett beslut som skall tas på en bank är affärsmonarki 

 Arketypen vid beslutsfattandet ‟output‟ i IT-investeringar är till 50 % affärsmonarki 

 42 % av alla arketyper har ett federalt styrningsätt vid förslag (‟input‟) till IT-investeringar 

 

6.3 Samband Resultat  

 

Sambandet mellan arketyper och IT-nyttogrupper  

 

En viktig del av examensarbetet har varit att finna sammanbandet mellan arketyper och IT-nyttor på tio granskade 

banker. Efter bearbetning av resultatet så erhålls tydliga mönster som talar om att en bank med en viss arketyp med stor 

sannolikhet erhåller samma nyttor som en annan som också delar denna arketyp.  

Resultatet som presenterades i de föregående kapitlen bäddar för analys som sammanfogar arketyper och IT-nyttor. 

Analysen i sin tur resulterar i samband som kan användas till att förutse framtida resultat av en IT-investering endast 

med vetskapen om hur företaget styrs. Sambandstabellerna som man finner i analyskapitlet ger ett tydligt resultat som 

presenterar tydligt vilka dominanta nyttor som används i organisationerna. Detta resulterar i kunskaper om hur arketyper 

influerar IT-investeringar till att generera vissa nyttor. 
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Med tabell 23 som presenterar sambanden mellan arketyper och nyttogrupper så kan man med säkerhet bestämma vilka 

nyttor som arketypen IT-doupol genererar, vilket är Strategiska nyttoverkan och detta med 84.6% sannolikhet.  

Arketypen Affärsmonarki gör att IT-investeringar i allmänhet genererar materiell nyttoverkan med finansiell aspekt med 

51.8% sannolikhet. Detta i sin tur påverkar de nyttorna som diskuteras i nästkommande kapitel.  

Sambandet mellan arketyper och IT- nyttor 

Tabellen nedan visar några anmärkningsvärda samband utdragna ur sambandstabellen mellan arketyper och IT-nyttor 

som presenterats i analyskapitlet. I denna tabell så har endast de relationer som har genererat ett högt värde i Pearson 

Korrelationsanalysen.  Med ett högt värde så menas i detta fall alla korrelationer som erhållit ett högre värde än 0.7. 

Beroende på vilken arketyp som för tillfället granskats så har det framkommit att vissa genererar fler nyttor än vad andra 

gör.  

Tabell 22- Dem mest framträdda nyttor som förhåller sig till arketyper 

Arketyp  Nyttor  

Affärsmonarki Inkomster, Tjänster som riktar sig till samhället, Stöd för högsta 
ledningen 

IT-monarki Konkurrenskraft 

Federal Förbättrade kundrelationer 

IT-doupol Befintlig verksamhet, Användarnas syn, Produktkostnader, 
Kvalitetsförbättringar 

Feodal Ledtider 
Alternativ teknologi 

IT-monarki  Inga märkvärdiga samband har funnits som ett orsak av att ingen bank 
har det som arketyp 

 

 

7. Diskussion 
Syftet med studie var att undersöka om det finns ett samband mellan IT- nyttor och arketyper vilket ger möjligheten för 

företag och organisationer att kunna förutse dem nyttor som genereras utav en IT-investering. Eftersom ledningen är 

ansvarig till att ett projekt lyckas så är det viktigt att undersöka bakomliggande struktur och styrningssätt just på denna 

enhet.  Detta lämnar stort utrymme för att justera investeringen till att leverera dem nyttorna som efterfrågas vid 

investeringen. Undersökningen kommer i sin tur att besvara forskningsfrågan som introducerats i början av denna 

rapport.  

  Forskningsfrågan är: 

Går det att förutspå vilka nyttor ett företag kommer att erhålla vid en IT-investering  

genom att identifiera IT-styrningsarketypen för företaget? 

Efter att ha genomfört ett explorativt arbete går det att med försiktighet dra slutsatsen att det finns samband mellan 

bankernas arketyp och den erhållna nyttan. Detta märks av tydligt på två arketyper som sticker ut ur mängden och 

genererar specifika nyttogrupper.  
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De två arketyperna som utmärker sig är med samband är arketyperna federal och IT-doupol. För att kunna dra fler 

sådana slutsatser och samtidigt bekräfta kopplingen mellan federal och IT-duopol samt respektive nytta så hade det 

behövts en studie som går tillväga på samma sätt men som vänder sig till fler banker och fler personer på samma bank, 

något som ökar validiteten.  

Studien är väldigt intressant då det genererat kopplingar och väcker då förhoppningsvis ett intresse av att genomföra den 

även på andra branscher än banker då bankväsendet är begränsad till ett fåtal banker. En intressant bransch är 

försäkringar där IT är centralt i verksamheten. 

Att banker i många fall har liknande styrningssätt är inte en slump och det kommer med stor säkerhet att förbli så även 

framöver. Som en av IT-cheferna på en av storbankerna uttryckte det: 

“Vi försöker alltid vara bäst och unika på marknaden. Men när andra banker inför nya IT-lösningar tvingar det oss också att vilja satsa. 

 Inte nog med att vi vill komma ikapp – vi vill ha även andra lösningar som gör att vi utmärker ut oss” 

Studien bakom examensarbetet har varit oerhört givande men det har stundtals varit väldigt slitsamt att få tag på 

personer ute på bankerna för datainsamlingen. Arbetet har baserats på tio medverkande IT-verksamma personer, 

mestadels IT-chefer på de olika bankerna, som bidragit med inblick i den egna verksamheten. För att få kontakt med så 

många personer så har projektmedlemmarna ringt runt och mejlat över 80 IT-verksamma personer på 18 olika 

banker. Ett genomsnitt visar att var åttonde person av alla tillfrågade varit med och tagit del av studien. Detta trots 

återkommande påminnelser i form av mejl- och telefonkontakt. 

Det finns några delar som hade kunnat göra studien mer fullständig och det skulle kunna vara att komplettera 

investeringskraven med följande: 

 Påtvingade investeringar som exempelvis regler och lagar som skall efterföljas bör tas med i beräkningarna 

 Då det rör sig om banker så råder det stränga restriktioner på grund av banksekretess vad som får rapporteras 

utåt sett. Denna anledning är en bidragande faktor till det begränsade antalet medverkande personer från 

banker. 

 En annan viktig del som hade gjort studien mer intressant är om investeringen hade delats in i en planeringsfas 

samt en utvärderingsfas. Detta hade underlättat arbetet då det tydligare går att se om företaget erhållit de 

önskade nyttorna som framlades i planeringsfasen. 

 Genom att begränsa sig till en viss storlek på banker i kombination med ett anpassande av investerings kapitalet 

fås en mer rättviss bild av undersökningen, något som ökar.  

    

  

 Validitet / Reliabilitet 

För att öka förtroendet i studien har en intervju ägt rum med en IT-chef på en svensk bank i kvalitativt syfte. Under 

intervjun dök det upp intressant data för studien som bekräftar stora delar av de erhållna resultaten.  

Konkreta åtgärder för att öka validitet samt reliabilitet i studien: 

 Öka antalet respondenter - Detta skulle kräva att studien utfördes inom en längre tidsperiod. Som det 

tidigare nämnts så har över 80 IT-chefer och IT-ansvariga kontaktats men deltagandet har endast hamnat på tio 

stycken. 

 Valet av respondenter – Det går alltid att diskutera om det finns någon på banken som är bättre lämpad för 

studien än den kontaktade. För att minska spannet på kompetensnivå så infördes kravet att personerna skulle 

vara IT-chefer eller IT-ansvariga med god erfarenhet inom IT. 
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 Valet av nyttor och arketyper – Det finns säkert nyttor och arketyper som är direktanpassade till just banker, 

något som med all säkerhet förenklat igenkänningsprocessen. Några sådana metoder hittades ej då de flesta 

metoderna som granskades var allmänna och kunde lämpas på olika företag och branscher. 

  

Slutsats om validitet och reliabilitet - Trots dessa punkter så visar resultatet på att det finns kopplingar 

mellan nyttor och arketyper något som tyder på att val av metoder och modeller är tillfredställande. 

 

8. Slutsats 
Det satsas varje dag enorma summor på IT-investeringar som skall bringa en olika nyttor till organisationen men med 

facit i hand så verkar det inte som att alla investeringar leder till nyttor. Denna studie har granskat tio banker där det 

satsats på IT med och där bankerna erhållit olika nyttor. Studien visar att det finns en del samband mellan vilka nyttor 

som erhålls samt vilka arketyper som gynnas av satsningar på en specifik nytta. Med hjälp av en kompletterande studie, 

utfört av Victor Pourghobad  (student på Kungliga Tekniska Högskolan), i form av ett examensarbete så har just denna 

koppling kunnat bekräftas i flera avseende i form av en rad intressanta iaktagelser.   

De viktiga sambanden mellan olika styrningssätt hos organisationer samt erhållna nyttor vid IT-investeringar får även 

stöd i av vetenskapliga dokument i form av forskning som genomförts av Weill och Ross samt Gunasekaran. Med hjälp 

bestämda kriterier för olika arketyper så har igenkänningsprocessen av vitala nyckelpersoner förenklats för att därigenom 

bestämma företagets styrningssätt.  

Slutsatserna tyder på att det finns starka kopplingar mellan nyttor och arketyper men måste ändå betraktas med 

försiktighet eftersom de undersökta bankerna endast är tio stycken i antal.  

 

 

8.1 Sambandslutsats mellan arketyp och nyttogrupperna  

Första sambandsslutsats är bestämt med hjälp av sambandmatrisen mellan arketyper och nyttogrupper. Vid observation 

av sambandmatrisen i kapitel 6,4 så kan en hel del användbara förhållanden mellan styrsätt och IT-nyttor att identifieras. 

Med lite försiktighet går det att dra slutsatsen att banker som styrs med arketypen IT-duopol md stor sannolikhet 

erhåller strategiska nyttoverkan vid investeringar. Även operativa nyttor kan erhållas men med lite mindre sannolikhet. 

Statistiskt sett så erhåller IT-doupol organisationer nyttor med strategisknyttoverkan med 2/3 och operativa nyttoverkan 

med 1/3.  

Vid en undersökning av resultatet som återfinns i analyskapitlet kan man konstatera att en stor del av bankerna i Sverige 

har en IT-investeringsorganisation som styrs på ett sätt som liknar den för arketypen IT-doupoli. Arketypen IT-doupol 

ger oss informationen om att bankerna IT-organisation ofta består av två delar där ena delen är IT-experter eller IT-

chefer och den andra är affärsenheten. De två delarna arbetar ofta mot varandra där det är ständig diskussion mellan 

dessa parter tills ett beslut fattas om det framlagda förslaget kring ändringar inom IT. Statistisk sett så har 55 % av alla 

banker denna typ av organisation, det vill säga IT-doupoli. 

När det sägs att en IT-investering erhåller en strategisk nytta då menas det att besluten oftast är riktade till att följa 

verksamhetens uppsatta mål. Vid strategiska nyttor då menas att man erhåller stöd av högsta ledningen och satsar på 

tydliga förbättringar inom prestanda. 84% av IT-doupol-organisationer siktar på strategisk nytta av de granskade 

bankerna. 
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8.2 ambandslutsats mellan arketyp och specifika nyttorna  

Studien har visat att arketypen IT-doupol genererar nyttor som bidrar till att förbättra den befintliga verksamhetens 

operativa processer. I de flesta fall så är det tal om nyttor som bidrar till att befintlig IT-stöd i form av hård och 

mjukvara förbättrats. En annan nytta som också genereras är användarnas syn på de operativa systemen som 

investeringen satsas på. Detta kan vara att systemen blivit mer användarvänliga.  Den sista nyttan som även den är starkt 

kopplad till IT-doupol är sänkta produktkostnader vilket medför besparingar till organisationen. 

 

Arketypen Affärsmonarki har liksom IT-doupol genererat tre nyttor. Den första är i form av ökade inkomster något 

som åstadkommits med ökade intäkter. En annan nytta som också dyker upp som ett starkt samband till affärsmonarkin 

är satsningar som leder till expandering i form av tjänster som riktar sig till samhället. Den sista nyttan är att företag med 

affärsmonarki ofta ökar stöd för högsta ledningen då investeringen ofta medför nya verktyg som ger ledningen bättre 

styrning av organisationen. 

8.3 Andra viktiga aspekter  

Ett annat resultat som är värt att nämna är att 42% av företagen har federalistiskt styre vid input/förslag på en 

investering. 50% av bankerna är affärsmonarkier vid beslut om IT-investering då det har mycket att göra med 

ekonomifrågor och strategiska mål till företag. 

Något annat som är värt att nämna är att det inte går att dra några riktiga slutsatser om de fall då det råder IT-monarki, 

feodalism och IT-anarki då dessa arketyper inte används i tillräckligt stor utsträckning av banker för att fungera som 

underlag för några slutsatser.  

Det går också att dra slutsatsen om att banker i regel satsar väldigt mycket av sin budget på IT-investeringar. Banker 

verkar inte vara så intresserade av att dra ner sin personalstyrka för besparingar.  

Studien har varit väldigt givande och intressant då det i början inte fanns någon information som tydde på att det skulle 

finnas kopplingar mellan styrningssätt och IT-nyttor. Men det blev förvånansvärt många kopplingar som påträffades 

längs vägen samt fler och fler samband som blev allt starkare ju fler banker som deltog i studien.   
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Appendix A - Intervjufrågor 

 

Frågor om investeringen  

Frågor kring Strategiskt nyttoverkan 

 

● Stragiska mål i IT-investerings synpunkt 

 

Fråga 1)  Har den senaste investeringen gett företaget några strategiska fördelar jämfört med tidigare? 

 

Fråga 2)   Anser du att den senaste på något sätt tydliggjort företagets strategiska mål? 

 

 

● Tillhandahållande av resurser för företagets strategi 

 

Fråga 1)  Har den senaste investeringen resulterat i bättre ekonomiskt stöd för företagets strategier? 

 

Fråga 2) Har ni märkt om arbetsstyrkan ökat när det gäller personer som är involverade i företagsstrategier? 

 

Fråga 3) Har investeringen betytt högre kompetens hos de som arbetar med företagsstrategier i form av strategikurser eller 

dylikt? 

 

 

● Stöd för högsta ledningen 

 

Fråga Har investeringen som ägt rum utgjort någon som helst stöd för den högsta ledningen som arbetar med strategifrågor? 

 

● Konkurrenskraftiga strategier 

 

Fråga  Har verksamheten blivit mer konkurrenskraftig ur strategisynpunkt? 

 

 

● Tydliga prestandamål 

 

Fråga Tycker ni att investeringen gett företaget tydligare riktlinjer när det gäller prestandamål? 
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77

  

● Långsiktiga kostnader och nyttor 

 

Fråga 1)  Har ni efter investeringen erhållit bättre kontroll på långsiktiga kostnader? 

 

Fråga 2)  Har ni efter investeringen erhållit bättre kontroll på långsiktiga nyttor? 

 

Fråga 3)  Har ni genom investeringen kunnat reducera de långsiktiga kostnaderna? 

 

Fråga 4) Har investeringen på något vis bidragit till att ni idag bättre kan ta vara på erhållna nyttor? 

 

Frågor kring Immateriell nyttoverkan 

 

● Konkurrenskraft 

 

Fråga 1) Tycker ni att den senaste investeringen bidragit till att företaget utmärkt sig genom unika produkter? 

Fråga 2)  Har investeringen resulterat i värdefull kunskap som efterfrågats av kunderna? 

 

Fråga 3)   Har ni minskat leveranstiden för produkter och tjänster som ni tillhandahåller? 

 

Fråga 4)  Har produkterna uppnått en högre standard efter satsningen? 

 

Fråga 5)   Påverkades supporten eller kundservice något av den ägda investeringen? 

 

Fråga 6)  Har kunderna gått ett bättre pris? 

 

 

● Tjänster som riktar sig till samhället 

 

Fråga 1)  Har ni märkt om ni nu efter investeringen tillhandahåller fler tjänster till samhället? 

 

Fråga 2)  Har investeringen inneburit bättre kommunikation mellan företaget och staten? 

 

 

● Arbetsgenerering 

 

Fråga   Har investeringen lett till att det skapats nya jobb? 
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● Kvalitetsförbättringar 

 

Fråga 1)  Har ni med hjälp av investeringen kunnat uppnå en tidigare ouppnådd standard? 

 

Fråga 2)  Har investeringen lett till att produkter/tjänster blivit mer kundorienterade? 

 

Fråga 3)   Har produkter blivit mer miljöanpassade? 

 

 

● Förbättrade kundrelationer 

 

Fråga 1)   Har investeringen gjort det enklare för er att para ihop kunder mer rätt produkt/tjänst? 

 

Fråga 2)  Har ni fått erhållit fler eller förbättrade kommunikationskanaler i och med investeringen? 

 

Fråga 3)  Kan ni erbjuda bättre service idag jämfört med vad ni erbjöd innan investeringen? 

 

Fråga 4)  Har investeringen på något sätt varit kompetensberikande?  

 

 

● Ökad förtroende 

 

Fråga 1) Stämmer det att investeringen inneburit att en viss, eller vissa produkter/tjänster hos er kvalitetsförbättrats? 

Fråga 2)  Har ni genom denna investering säkrat bättre service när det gäller kunder? 

 

 

● Säkrande av framtid affärsverksamhet 

 

Fråga 1)  Bidrar investeringen på något sätt till att säkra verksamhetens framtid? 

 

Fråga 2)  Har investeringen lett till nya kunder och kontrakt? 

 

 

● Bättre teamwork 

 

Fråga 1)  Har investeringen lett till ökad kommunikationsmöjligheter för de anställda? 

 

Fråga 2)  Har det satsas på teamwork-utbildning? 

 

Fråga 3)  Har investeringen gett anställda rättvisare uppdelning av arbetsuppgifter? 
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● Bra bild av företaget 

 

Fråga 1)  Har den senaste investeringen varit inom marknadsföring av företaget? 

 

Fråga 2)  Anser du att investeringen lett till att kunderna fått en bättre bild av företaget?  

 

Frågor kring Operativ nyttoverkan 

 

● Existerande IT-system 

 

Fråga 1)  Har ni förbättrat prestandan genom att korta ner alla processtider? 

 

Fråga 2)  Tycker ni att systemen blivit mer användarvänliga? 

 

Fråga 3)  Kan ni i och med investeringen bättre följa upp och kontrollera inrapporterade fel? 

Fråga 4)  Har investeringen ökat säkerheten för IT-systemen hos er? 

 

● Datamigration 

 

Fråga 1)  Har investeringen lett till att systemen hos er blivit lättintegrerade? 

 

Fråga 2)  Anser ni att det blivit vanligare med datavalidering hos er? 

 

 

● Programvara 

 

Fråga 1)  Har den senaste satsningen medfört att programvaran anpassats till verksamheten? 

 

Fråga 2)  Har programvaran blivit stabilare? 

 

Fråga 3)  Märker ni av några skillnader i programvarans snabbhet? 

 

● Användarnas syn 

 

Fråga  Har användarnas syn på den operativa biten på arbetsplatsen ändrats? 

 

 

● Servrar 

 

Fråga  Har det satsats något på att förbättra företagets servrar? 
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● Systemintegration 

 

Fråga  Har investeringen förbättrat integrationen av systemen? 

 

 

● Befintlig verksamhet 

 

Fråga  Har ni märkt om verksamheten erhållit några nyttor i och med investeringen?  

 

Frågor kring Materiell nyttoverkan 

Finansiell aspekt 
 

● Budget 

 

Fråga  Hur har budgeten på verkats av investeringen? 

 

 

● Avkastning 

 

Fråga  Har investeringen resulterat i bättre avkastning? 

 

● Produktkostnader 

 

Fråga 1)  Har satsningen medfört mindre produktionskostnader? 

 

 

● Marknadsundersökningar 

 

Fråga 1) Har det satsas något på marknadsundersökningar?  

 

 

● Alternativ teknologi 

 

Fråga 1) Har ni erhållit nya kunskaper som gör att ni lättare kan hantera arbetsuppgifter? 

 

Fråga 2) Har investeringen öppnat dörrar för ny teknologi som förenklar arbetet? 

 

● Vinstnivå 

 

Fråga  Hur har verksamhetens vinstnivå påverkats? 
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● Inkomster 

 

Fråga  Hur har inkomstnivån påverkats på företaget? 

 

 Frågor kring Materiell nyttoverkan 

Ickefinansiell aspekt 
 

● Ledtider 

 

Fråga Har ni genom investeringen kortat ner några ledtider hos processer för någon specifik produkt/tjänst? 

 

 

● Inventering 

 

Fråga 1) Görs det några inventeringar hos er? Om svaret är Ja – har investeringen då minskat antalet inventeringar? 

 

Fråga 2) Om Ja - Har ni erhållit nya verktyg som underlättar utförandet av inventeringar? 

 

Fråga 3) Om Ja - Har ni erhållit nya verktyg som ger företaget bättre kontroll på av inventeringar? 

 

 

● Frånvaro i arbetskraft 

 

Fråga 1) Har ni kunnat dra ner personalstyrkan genom smartare fördelning av arbetsuppgifter? 

 

Fråga 2) Har investeringen resulterat hjälpmedel som stödjer verksamheten för att dra ner på personal? 

 

 

● Antalet defekta produkter 

 

Fråga Har investeringen medfört bättre kvalitet på produkter så att antalet defekta produkter minskat? 
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 Frågor kring Taktisk nyttoverkan 

 

● Prestandaindikatorer 

 

Fråga Används prestandaindikatorer, och i sådana fall – hur mycket bättre har dessa blivit efter investeringen? 

 

 

● Utvärderingsmetoder 

 

Fråga Har det tillkommit bättre metoder som underlättar arbetet med utvärderingar av genomförda delmoment av ett eller 

hela projekt. 

 

 

● Säkerhet 

 

Fråga 1) Har säkerheten kring taktiska frågor ökat? 

 

Fråga 2) Har investeringen tillägnat några nya resurser till taktiska beslut som rör säkerheten? 

 

 

● Inblandning av högre chefer 

 

Fråga Har högre uppsatta chefer hos er blivit mer involverade i taktiska beslut som tas hos mindre chefer? 

 

Allmän fråga:  

 

Anser ni att den senaste investeringen kan betraktas som lyckad i största allmänhet vad beträffar erhållandet av eftersträvade nyttor? 
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Appendix B – Projektplan 
 

Projektmodell  

Projektmodellen nedan visar hur de olika faserna sett ut under projektets gång och när de olika dokumenten påbörjats 

och avslutats.    

 

Figur 16- Projektmodell 

 

Organisation 

Examensarbetet har bedrivits tillsammans från början till slut av de bägge projektmedlemmarna men kommer att 

avslutas med två separata skriftliga rapporter då arbetet i slutändan skall betygsättas separat. För att uppdelningen skall 

bli så rättvis som möjligt delades arbetet in i två delar där författaren Victor ansvarat för IT-nyttor och Mashour för 

Arketypsdelen.. För att behålla strukturen genom hela arbetet så har projektmedlemmarna valt att sitta och arbeta 

tillsammans så mycket det bara går.  

 

Projektmedlem 1 Projektmedlem 2 

Afaneh Mashour Victor Pourghobad 

Termovägen 6, 17677 Järfälla  Mjölnerbacken 72, 17460 Sundbyberg 

0707893445 0736843434 

mashour@kth.se victorpd@kth.se 
Tabell 23- Kontaktuppgifter till projektmedlemmarna 

Handledare Namn Adress Telefon E-mail 

Doktorand 

ICS/KTH 

Teodor Sommestad  Osquldas väg 10, 
7tr, 100 44 
STOCKHOLM 

08-7906920 teodor.sommestad@ics.kth.se 

Tabell 24- Kontaktuppgifter till handledaren för projektet 

Förutom projektmedlemmarna och handledare som nämndes ovan så kommer även namnen på andra, för 

examensarbetet, viktiga personer att presenteras under projektets gång. Alla personer som är av stor vikt för 

examensarbetet kommer självfallet att bli tillfrågade innan några namngivningar äger rum på grund av sekretess. Vilka 

företag som medverkar i projektets datainsamlingsfas utelämnas till senare. 

FÖRSTUDIE
FRÅGESTÄLLNING 

AVGRÄNSNING
TEORIINSAMLING  DATAINSAMLING

SKAPA

MODELL
ANALYSERA

MODELL/RESULTAT
   SAMMANSTÄLLNING PROJEKTAVSLUT

Projektetablering Teorifas Skapa

modell

Analysera

Modell och 

Resultat

Avlust
Data-

insamlingsfas

Samman-

ställning

Projektplan

Proejktplan

Utredningsplan

Utrednings-

plan

Sammanställning

data

Sammanställning

Intervjuer/Enkäter

Modell- och resultatanalyser

Utkast av

slutrapport

Modell- och resultatanalyser

Slutrapport

Modell

mailto:mashour@kth.se
mailto:victorpd@kth.se
http://www.kth.se/ees/omskolan/organisation/avdelningar/ics/aboutics/people/index.php?action=people_polopoly&cmd=extended&peopleid=696
mailto:teodor.sommestad@ics.kth.se
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Appendix C - Banker 
 

Banker som har kontaktats  

1. Nordea 
2. Skandinaviska Enskilda Banken 
3. Svenska Handelsbanken 
4. Swedbank 
5. Bohusbanken 
6. Avanza 
7. Bank2 
8. Carnegie Investment Bank 
9. Erik Penser Bankaktiebolag 
10. EFG Bank 
11. Forex Bank 
12. GE Money Bank 
13. HQ Bank 
14. ICA Banken 
15. Ikanobanken 
16. Kaupthing Bank Sverige  
17. Länsförsäkringar Bank 
18. MedMera Bank 
19. Nordnet Bank 
20. OK-Q8 Bank 
21. Resurs Bank 
22. Skandiabanken 
23. Volvofinans Bank 
24. Ålandsbanken 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nordea
http://sv.wikipedia.org/wiki/SEB
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Handelsbanken
http://sv.wikipedia.org/wiki/Swedbank
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bohusbanken
http://sv.wikipedia.org/wiki/Avanza
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bank2
http://sv.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Investment_Bank
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Erik_Penser_Bankaktiebolag&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=EFG_Bank&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Forex_Bank
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=GE_Money_Bank_(Sverige)&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/HQ_Bank
http://sv.wikipedia.org/wiki/ICA_Banken
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ikanobanken
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kaupthing_Bank_Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nsf%C3%B6rs%C3%A4kringar_Bank
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=MedMera_Bank&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nordnet_Bank
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=OK-Q8_Bank&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Resurs_Bank
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skandiabanken
http://sv.wikipedia.org/wiki/Volvofinans_Bank
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85landsbanken
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Appendix D - Analytiska grafer  
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Immateriella nyttoverkan 
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Operativa nyttoverkan  
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Materiell nyttoverkan  
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Materiell nyttoverkan Icke finansiell 
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Appendix F- Påstående som ställts till företag  

Påstående 1 

Tillhandahållande av resurser för företagets strategi (planering som sträcker sig över en 

längre period och som går mot ett specifikt mål)  

Den senaste investeringen har resulterat i bättre ekonomiskt stöd för företagets strategier 

 

Påstående 2 Stragiska mål i IT-investerings synpunkt 

 Den senaste investeringen har gett företaget strategiska fördelar jämfört med tidigare. 

Påstående 3 Stöd för högsta ledningen  

Investeringen som ägt rum har utgjort stöd för den högsta ledningen som arbetar med 

strategifrågor. 

Påstående 4 Konkurrenskraftiga strategier  

Verksamheten har blivit mer konkurrenskraftig ur strategisynpunkt. 

Påstående 5 Tydliga prestandamål Investeringen har gett företaget tydligare riktlinjer när det gäller 

prestandamål. 

Påstående 6 Långsiktiga kostnader och nyttor Investeringen har reducerat några långsiktiga 

kostnaderna. 

Påstående 7 

Konkurrenskraft Den senaste investeringen har bidragit till att företaget utmärkt sig 

genom unika produkter vilket ökar konkurrenskraften. 

Påstående 8 

Tjänster som riktar sig till samhället Efter investeringen tillhandahålls fler tjänster till 

samhället (genom statliga tjänster). 

Påstående 9 

Arbetsgenerering Investeringen har lett till att det skapats nya marknader för företaget. 

(Till exempel att företaget nu med hjälp av investeringen kan agera i ett större geografiskt 

område än tidigare). 

Påstående 10 

Kvalitetsförbättringar Investeringen har medfört kvalitetsförbättringar inom tjänster och 

produkter som företaget levererar. 

Påstående 11 

Förbättrade kundrelationer Investeringen har gjort det enklare att para ihop kunder med 

rätt produkt/tjänst. 

Påstående 12 Ökad förtroende Investeringen har bidragit till bättre kundservice. 

Påstående 13 
Säkrande av framtid affärsverksamhet Investeringen bidrar till att säkra verksamhetens 
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framtid. 

Påstående 14 

Bättre teamwork Investeringen leder till ökade kommunikationsmöjligheter mellan 

anställda. 

Påstående 15 

Bra bild av företaget Den senaste investeringen har varit inom marknadsföring av 

företaget. 

Påstående 16 Existerande IT-system IT-systemen som det investerats i har blivit mer användarvänliga. 

Påstående 17 Datamigration Investeringen har lett till att systemen hos er blivit mer lättintegrerade. 

Påstående 18 

Programvara Den senaste satsningen har medfört att programvara anpassats till 

verksamheten. 

Påstående 19 Användarnas syn Användarnas syn på den operativa biten på arbetsplatsen har ändrats. 

Påstående 20 Servrar Investeringen har lett till förbättringar hos företagets servrar. 

Påstående 21 Systemintegration Investeringen har förbättrat integrationen av systemen. 

Påstående 22 

Befintlig verksamhet Det märks tydligt och klart att verksamheten erhållit nyttor i och med 

investeringen. 

Påstående 23 Budget Budgeten har påverkats positivt av investeringen. 

Påstående 24 Avkastning Investeringen har resulterat i bättre avkastning. 

Påstående 25 Produktkostnader Satsningen har medfört lägre produktionskostnader. 

Påstående 26 

Marknadsundersökningar Investeringen har haft som mål att gynna 

marknadsundersökningar. 

Påstående 27 

Alternativ teknologi Investeringen har öppnat dörrar för ny teknologi som förenklar 

arbetet. 

Påstående 28 Vinstnivå Verksamhetens vinstnivå har påverkats positivt. 

Påstående 29 Inkomster Inkomstnivån på företaget har påverkats positivt. 

Påstående 30 

Ledtider Genom investeringen har ledtider hos processer för någon specifik produkt/tjänst 

kunnat kortas ned. 

Påstående 31 

Inventering Företaget har genom investeringen erhållit nya verktyg som ger bättre kontroll 

vid inventeringar. 

Påstående 32 

Frånvaro i arbetskraft Personalstyrkan har dragits ned tack vare smartare fördelning av 

arbetsuppgifter. 
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Påstående 33 

Antalet defekta produkter Investeringen har medfört bättre kvalitet på produkter så att 

antalet defekta produkter minskat. 

Påstående 34 

Prestandaindikatorer Används prestandaindikatorer, och i sådana fall – har dessa blivit 

bättre efter investeringen. 

Påstående 35 

Utvärderingsmetoder Det har tillkommit bättre metoder som underlättar arbetet med 

utvärderingar av genomförda delmoment av ett eller hela projekt. 

Påstående 36 Säkerhet Investeringen har tillägnat nya resurser till taktiska beslut som rör säkerheten. 

Påstående 37 

Inblandning av högre chefer Högre uppsatta chefer har blivit mer involverade i taktiska 

beslut som tas hos mindre chefer efter investeringen. 

Påstående 38 

Affärsmonarki 

Stämmer det att högt uppsatta företagsledare eller en grupp av seniorchefer bestämmer 

över investeringar som rör hela verksamheten? 

Påstående 39 

Affärsmonarki  

Cheferna (C-nivåchefer) har alla samma rösträtt med lika stor tyngd. 

Påstående 40 

Affärsmonarki  

Input kommer från rapporter från VD eller IT-ledare inom affärsenheten. (Med input så 

menas förändringsförslag av någon ansvarig på företaget) 

Påstående 41 

IT-monarki  

Input till varje investering kommer från IT-yrkesverksamma (som till exempel IT-chefer och 

IT-ansvariga) som representerar sina lokala kontor och affärsenheter. 

Påstående 42 

IT-monarki  

IT-arkitekter, IT-personal och IT-chefer beslutar om investeringar. 

Påstående 43 

IT-monarki  

Beslut om IT-investeringar tas från ett kontor som fungerar som företagets  

operationskontor 

Påstående 44 

Federal  

De stora affärsenheterna får störst uppmärksamhet på företaget när det gäller nya 

investeringar. 
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Påstående 45 

Federal 

Ledningen i varje enhet har som arbetsuppgift att representera sin affärsenhet och deras 

IT-behov. 

Påstående 46 

Federal  

Representanter från affärsverksamheten inom alla arbetsgrupper är alla inblandade i 

beslut som rör IT. 

Påstående 47 

IT-duopol  

IT-experter eller IT-chefer diskuterar fram och tillbaka med chefen på en affärsenhet om 

vilka beslut som skall tas och hur investeringen skall ske. 

Påstående 48 

IT-duopol  

IT-gruppen arbetar i en central del av verksamheten samtidigt som affärsenheter runt om 

konstant diskuterar med IT-gruppen. 

Påstående 49 

Feodala Varje ledare för affärsenheten och varje IT-ansvarig har ett eget ansvar att 

tillgodose de behov som uppkommer i verksamheten. 

Påstående 50 

Feodala Det är nästintill omöjligt att besluta om IT för hela företaget då det inte går att se 

verksamheten ur ett helhetsperspektiv. 

Påstående 51 

IT- Anarki Mindre grupper eller ett fåtal personer på användarnivå av IT-applikationer får 

vara med och bestämma vad de behöver och vad det skall investeras i. 

Påstående 52 

Allmän fråga Anser ni att den senaste investeringen kan betraktas som lyckad i största 

allmänhet vad beträffar erhållandet av eftersträvade nyttor? 

 

Allmän fråga Hur skulle du beskriva företagets styrningssätt med egna ord? 

 

Intresseanmälan Vi vill gärna intervjua alla 18 banker som deltar i denna studie och vore 

tacksamma om ni också ställde upp på en intervju. Om JA - när passar det er? (Datum, 

tid och plats.) Om NEJ - hoppa över denna fråga. 

 

Mejladress Ange en mejladress om du vill ta del av resultatet för studien 
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