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Sammanfattning 
Detta examensarbete genomfördes för att nyttovärdera affärsnyttan med affärssystem i allmänhet och 
systemet Jeeves i synnerhet. Vår ansats innehåller en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod 
med nyttovärdering, processanalys och statistisk analys.  

Två PENG-analyser har genomförts hos företagen Ricoh AB och Lindberg & Son AB. Företagen 
skiljer sig väldigt mycket i storlek då Ricoh kan kategoriseras som ett stort företag och Lindberg & 
Son som ett medelstort företag. De två företag skiljer sig också i användarfas av sitt affärssystem då 
Ricoh har använt sitt system redan i 3 år, medan Lindberg & Son använder i dagsläget endast vissa 
funktioner av systemet och håller på med att sätta i drift resterande moduler. Det är därför medan vi 
genomförde nyttoanalyserna så fick vi möjligheten att värdera både nuvarande nyttor och 
framtida/förväntade nyttor. Båda analyser visar att det finns en stor affärsnytta med affärssystemet och 
bägge företag är nöjda med hur systemet har påverkat deras verksamhet. Deras nytta uppskattas i snitt 
till 11 gånger större än kostnaden för den.  

De nyttoeffekter som vi tillsammans med bägge företag kom fram till under de flera workshops-
tillfällena har vi sammanfattat i en enkätundersökning som vi skickade till alla företag i Sverige som 
är registrerade i Jeeves användarförening. Vi har fått sammanlagt 41 svar som har analyserats med 
statistiska metoder. Enkätundersökningen visar att samtliga 26 nyttoeffekter som har identifierats på 
Ricoh och Lindberg & Son är betydande bland dessa 41 företag också. 

En intressant observation värd fortsatt forskning är att 7 av 10 företag som har valt att anpassa 
affärssystemet till sina processer är nöjda med implementeringen och tycker att systemet lever upp till 
deras förväntningar. Detta motsäger tidigare teorier inom affärssystem som hävdar att företag skall 
anpassa sina affärsprocesser efter de inbyggda processerna i affärssystemen. 



3 

 

Figurförteckning 
Figur 1 Processteori för att beskriva relationen mellan IT-investering och nytta enligt Soh och Markus 

(1993, p.11) ............................................................................................................................................. 9 

Figur 2 Kvalitativ forskning som stöd åt kvantitativ forskning (Bryman, 2011, p.56) ........................... 11 

Figur 3 Är-, Noll- och Bör-läge för Ricoh AB .......................................................................................... 18 

Figur 4 Lista med deltagare i PENG-analysen från Ricoh AB ................................................................. 19 

Figur 5 Nyttostruktur Ricoh AB ............................................................................................................. 22 

Figur 6 Nettonytta Ricoh AB .................................................................................................................. 24 

Figur 7 Nyttostapel Ricoh AB ................................................................................................................. 25 

Figur 8 Lista med deltagare från Lindberg & Son AB ............................................................................. 27 

Figur 9 Nyttostruktur Lindberg & Son AB .............................................................................................. 30 

Figur 10 Nettonytta Lindberg & Son AB ................................................................................................ 32 

Figur 11 Nyttostapel Lindberg & Son AB ............................................................................................... 32 

Figur 12 Företagens fördelning i användartid ....................................................................................... 33 

Figur 13 Företagens fördelning enligt investeringsmotiv ..................................................................... 34 

Figur 14 Företagens fördelning enligt anpassningsalternativ ............................................................... 35 

Figur 15 Sammanfattning på upplevda nyttoeffekter och respektive andel i procent ......................... 36 

Figur 16 Företagens fördelning enligt kundens nöjdhet med Jeeves ................................................... 37 

Figur 17 Företagens fördelning enligt användartid korsat med kundens nöjdhet ............................... 38 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Bakgrund 

Ett sedan tidigare känt fenomen IT-världen är att IT investeringar inte alltid leder till ökad affärsnytta. 
Detta kan bero på olika faktorer - dels ledningens bristande engagemang, dels specialisternas 
oförmåga att tydliggöra den moderna teknikens möjligheter. (Stigberg, 2011) De flesta teorier om 
nyttan med IT-investeringar som finns visar att om företag vill uppnå maximalt vinst och förbättra sin 
prestanda i samband med en IT-investering, så måste företaget göra förändringar i sitt arbetssätt då IT 
investeringen i sig inte garanterar förbättrad företagsprestanda eller ökad vinst. Budskapet som Soh 
och Markus (1993) försöker att sprida genom sin processteori är att en IT-investering i sig inte betyder 
något om den inte används på rätt sätt. Det är därför en investering omvandlas till en IT-tillgång först 
när företagets styrning utnyttjar investeringen effektivt. De IT-tillgångarna växer sedan till IT-
påverkan med hjälp av företagets anställda och de olika enheterna om de används på rätt sätt. Denna 
process påverkas av organisatoriska strukturer, processer och företagets kultur. Först efter IT-påverkan 
kombineras med gynnsamma ekonomiska och miljömässiga villkor uppstår det önskade resultatet 
(Soh och Markus, 1993).  

Davenport, 1998 anser att problemet också beror på att företag inte alltid inför processförändringar i 
samband med sina IT-investeringar. Enligt Davenport, 1993 är processförbättring och innovation det 
bästa alternativet som i dagsläget finns för att få större värde ur våra stora IT-kostnader, men varken 
forskarna eller användarna har strikt fokus på affärsprocessernas förändring som en länk mellan IT-
initiativ och investeringar samt ekonomiskt resultat. Det underförstådda antagandet att IT möjliggör 
och hjälper de befintliga processerna att genomföras snabbare eller utföras med mindre resurser verkar 
rimligt, men bristen på synlig makroekonomisk nytta av det tyder på att antagandet måste testas. 
(Ottersten, I. och Balic, M., 2004 ) 

Problem 

Fenomenet som fick namnet ”The Productivity Paradox” uppstod under 80-talet i samband med att 
stora IT investeringar gjordes, särskilt i tjänstesektorn, men företagets produktivitet visade inte 
motsvarande vinster. (Ottersten och Balic, 2004) Det var just faktumet att organisationerna spenderade 
mer och mer på informationsteknik med lite att visa upp i output som tvingade användarna att 
fördubbla sina ansträngningar att motivera investeringar i teknik. Empiri - studier visade olika resultat, 
och Kauffman & Weill (1989) misslyckades med att hitta övertygande bevis att IT-investeringar alltid 
är förknippade med bättre prestanda.  

Investeringar och kostnader för informationssystem i Sverige uppgår till betydande belopp varje år. 
Historiskt har många verksamheter varit dåliga på att dra nytta av de möjligheter som modern IT ger 
och undersökningar har visat att 70-80 % av investeringarna misslyckas med att ge möjlig nytta. 
(Stigberg, 2011). 

Det finns därmed ett starkt behov av att söka information för hur IT-investeringarna leder till 
affärsnytta och vilka nyttoeffekter som företagen upplever vid val att implementera ett visst 
affärssystem. Ett problem på vägen är att större delen av den tillgängliga litteratur som finns kring det 
inte är uppdaterad och de flesta böcker innehåller redan gammal information. De har skrivits under 90- 
och 00-talet. I affärsvärlden och i IT-världen sker förändringar varje dag, vilket gör problemet ännu 
större. Dagens ledare har behov av att stödja sina beslut med aktuell fakta som saknas på grund av 
gammal och inaktuell litteratur. 
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Med detta arbete vill vi därför bidra till området data- och systemvetenskap och till organisationer som 
använder affärssystem genom att söka svar på frågan om vad nyttan med affärssystem är. 

Frågeställning 

Uppsatsen söker svar på frågan ”Vad är nyttan med att använda affärssystem?”. Genom att söka svar 
på denna fråga bidrar arbetet till både forskning och praktik. 

Utifrån forskningsperspektiv så hjälper detta examensarbete till att identifiera ett antal nya 
nyttoeffekter med affärssystem. Förutom identifiering av nya effekter kan man även använda arbetet 
som ytterligare bevis för redan identifierade nyttor. Uppsatsen innehåller också två fallstudier vilka i 
sig är ett bidrag till forskningen i och med att deras resultat används för verifiering av befintliga teorier 
inom IT-investeringsområdet för hur och när nytta med affärssystem kan uppstå. 

Utifrån praktikens perspektiv så hjälper detta examensarbete i att ge en ökad förståelse om varför man 
ska nyttovärdera. Uppsatsen sprider också vidare kunskapen om nyttovärdering av investeringar i 
affärssystem. Uppsatsen svarar på frågan vilka nyttor som uppstår i samband med användning av 
affärssystem samt när och under vilka förutsättningar de uppstår. Arbetet är inriktat mot företag som 
funderar på att investera i affärssystem. 

Sammanfattningsvis är syftet med examensarbetet att göra analys och utvärdering på hur stor nyttan 
med affärssystem är och genom det att bidra till en ökad förståelse för hur användning av affärssystem 
påverkar organisatorisk effektivitet. Genom att genomföra två nyttovärderingsanalyser hos två av 
varandra oberoende Jeeves - kunder och skicka ut en enkät till de flesta Jeeves användare i Sverige, 
ska man leverera ett trovärdigt underlag som uppdragsgivaren ska kunna använda i sin 
försäljningsprocess och som värdefullt underlag för interna beslutsfattande processen. 

Bidrag 

Detta examensarbete tillhör data-och systemvetenskap området i allmänhet och information - och 
affärssystems områden i synnerhet. Arbetet bidrar mest till frågeställningen kring vad nyttan med 
affärssystem är. Uppsatsen bygger på ett antal teorier kring omvandlingen av en IT-investering till 
affärsnytta. Uppsatsen bidrar till affärssystemvärdlen genom att tydligt visa hur affärssystem påverkar 
verksamheten och vilken nytta de olika företag har med implementeringen av ett affärssystem. Genom 
att bygga på teorier såsom, till exempel, Markus och Soh (1993), Davenport (1998) och Alter (2008) 
omfattar arbetet några fallstudier som bidrar till att svara på frågan om vad nyttan med affärssystem är. 
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Utökad bakgrund 

Uppsatsen sträcker sig över några viktiga områden inom data- och systemvetenskap. De aktuella 
områdena som arbetet tar hänsyn till och som presenteras i den Utökade bakgrunden är:  

• Informationssystem 
• Affärssystem 
• Nyttan med IT-investeringar och Affärssystem 
• Nyttovärdering av affärsnytta 
• PENG-modellen som ett ”verktyg” för att utvärdera affärsnyttan med en IT-investering 

Informationssystem (IS) 

Det finns olika definitioner av begreppet informationssystem, men de flesta bygger på Langefors 
definition (1966) ”ett system vars uppgift är att samla in, lagra, behandla och distribuera 
informationsmängder”. Enligt Andersens (1991) beskrivning så måste ett informationssystem vara 
knutet till en viss arbetsuppgift. Informationssystemet förmedlar information mellan människor genom 
att ta emot information av olika slag och genom att utföra olika typer av informationsbehandling. 
 
En annan definition säger att informationssystem är ett system vars processer och aktiviteter ägnas åt 
att bearbeta information, och denna process innefattar allt ifrån att fånga, överföra, lagra, hämta, 
manipulera, och visa information. Således är IS ett system där mänskliga deltagare och maskiner utför 
arbete (processer och aktiviteter) med hjälp av information, teknik och andra resurser för att producera 
informativa produkter och tjänster för interna eller externa kunder (Juell-Skielse, Alter, 2008, p.451). 
Det finns många andra teorier och olika perspektiv som alla representerar informationssystemet 
annorlunda. 
 
Vi har redan nämnt Andersens teori (1994, p.12 ff.) att informationssystem är konstruerat av 
människor och knutet till vissa arbetsuppgifter. Enligt samma teori förmedlar IS information mellan 
personer samt tar emot och bearbetar information (bearbetningen kan vara både manuell och 
maskinell). Informationssystem innehåller såväl formaliserade som icke-formaliserade delar. En 
formaliserad del kan i sin tur delas upp i en automatiserbar och en icke-automatiserbar del. Den 
förstnämnda delen är den del som kan stödjas av informationsteknik eller vara manuell. Den icke - 
automatiserbara delen innehåller ofta mänsklig bedömning/värdering. 
 
Begreppet informationssystem består av ”information” och ”system”. Informationssystem ser Melin 
(2002) som ett samlingsbegrepp enligt Andersen (1994) ovan, för att även kunna inkludera manuell 
bearbetning, icke-formaliserade och automatiserade (IT-baserade) delar. Med IT-system menar Melin 
(2002) informationssystem som bygger på informationsteknik och är formaliserat (ett IT-baserat 
informationssystem).  
 
Vi kan titta lite närmare på vilka typer av informationssystem som finns och fokusera på den typen 
som ligger till grund för detta arbete – affärssystem. 
 
Mjukvara kan fördelas i internt utvecklad programvara, paketerad programvara och inbyggd 
programvara (Juell-Skielse och Carmel, 1997). Internt utvecklad programvara är utvecklad av en 
organisation för deras egna syften och i vanliga fall så säljs det inte vidare, utan utnyttjas lokalt endast 
av företaget. Paketerad programvara, å andra sidan, är utvecklad för flera användare med liknande 
behov och handlas på marknader. Inbäddad programvara är integrerad i hårdvaruprodukter, såsom 
digitalkameror och mobiltelefoner. 
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Standardsystem 

Vi kan börja med att titta på standardsystem som kan definieras som en mer eller mindre färdig 
programvara som efter viss anpassning kan användas direkt i verksamheten. Paketerad programvara, 
vanligen kallad standardapplikationspaket, skiljer sig ifrån ett internt utvecklad system i hur 
mjukvaran utvecklas, sprids och införs. Standardapplikationerna levereras direkt av återförsäljare som 
produkter färdiga för installation, medan de traditionella utvecklingsprocesser drivs av den 
intresserade organisationen som kommer att använda slutprodukten. Standardapplikationer är 
utvecklade och utformade för att uppfylla kraven som flera användare och flera organisationer i olika 
branscher ställer på systemet (Juell-Skielse, 2009). 
 
Det är just detta som skiljer standardsystemet från det egenutvecklade systemet som byggs upp från 
grunden (Melin, 2002). Graden av egeninsats vid utveckling, sett ur den brukande organisationens 
perspektiv, är alltså något som skiljer egenutveckling och standardsystem åt. Det som definierar vad 
som är direkt användning eller ej beror på i vilken grad systemet måste anpassas till den specifika 
organisationen för att få en fungerande lösning. Standardsystem är en paketerad systemlösning som 
utgörs av ett IT-system som ofta nyttjats tidigare (Melin, 2002). 

Definition av affärssystem 

Affärssystem eller Enterprise Resource Planning (ERP) system, som det kallas på engelska, är ett 
övergripande systemstöd som hjälper företag styra sina verksamhetsprocesser och lagra och bearbeta 
information från samtliga avdelningar i ett gemensamt informationssystem. Affärssystemet tar hand 
om företagets informationshantering genom att optimera samtliga processer och har oftast huvudmålet 
att öka intäkterna och sänka kostnaderna genom att erbjuda automatisering av många aktiviteter och 
processer (Sumner, 2005). 
 
Enligt Magnusson och Olsson (2010) kan affärssystem definieras som ”Standardiserade, 
verksamhetsövergripande systemstöd” (Magnusson och Olsson, 2010, s.9). Vidare säger Magnusson 
och Olsson (2010) att genom att vara verksamhetsövergripande leder systemstödet till full insyn och 
kontroll över verksamheten, varvid rationell styrning möjliggörs. Ett ERP-system är den mjukvara 
som används för att hantera företagets data. ERP-system hjälper organisationer att hantera 
leveranskedjan, inköp, lagerhantering, kundorderhantering, produktionsplanering, logistik, 
redovisning, hantering av mänskliga resurser och andra funktioner (Davenprot, 1998). 
 
Enligt Deloitte Consulting är ett affärssystem ett paketerat informationssystem som tillåter ett företag 
att "automatisera och integrera majoriteten av sina affärsprocesser; dela gemensamma data och 
processer genom hela företaget, och producera och ha tillgång till information i realtid miljö ”. Ett 
ERP-system ger företaget en databas där alla affärstransaktioner registreras, bearbetas, övervakas och 
rapporteras (Juell-Skielse, 2009). 
 
En delmängd av det som kallas standardsystem ovan har med tiden ibland kommit att kallas för 
affärssystem (Melin, 2002). Affärssystem kan också benämnas generella system i och med att de ofta 
tillgodoser behov inom många olika tillämpningsområden i företag; redovisning, reskontra, order, 
lager, fakturering och inköp är några exempel (Davenport, 2000). Kända affärssystem är bland annat 
IFS Applications, Intentias Movex och SAPs R/3-system166. Affärssystem är ofta konstruerade kring 
en central databas, vilket bland annat gör det möjligt att lagra och uppdatera data på ett ställe. Detta 
faktum är ofta en stor förbättring för många användarföretag enligt Davenport (1998).  
 
Som vi redan har nämnt ger affärssystem möjlighet till företagets samtliga delar att samverka i ett 
informationssystem. Ett förslag på hur affärssystemet är uppbyggt fick vi 1998 när Davenport (1998) 
presenterade sin syn på hur uppbyggnaden utav ett affärssystem kan se ut och hur de olika delarna 
integreras med varandra.  
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Enligt Davenport så är kärnan i ett affärssystem är en central databas, som tar uppgifter från och matar 
in data i en serie tillämpningar och applikationer som stödjer olika företagsfunktioner. Med hjälp av en 
enda databas strömmas flödet av information genom företaget (Davenport, 1998). 
 
Affärssystemet som har studerats i detta arbete är det svenskutvecklade affärssystemet, Jeeves  

Jeeves 

Jeeves är ett affärssystem (ERP-system), utvecklat av det svenska företaget Jeeves Information 
Systems AB, för företag inom tillverkning, handel, service- och tjänstesektorerna. Jeeves är en 
snabbväxande svensk leverantör av affärssystem (ERP-system). Företaget utvecklar den nya 
generationen affärssystem för små till medelstora företag med 5 till 1.000+ anställda. För att tillgodose 
både de mindre och de större företagens behov erbjuder de två produkter: Jeeves Selected riktar sig till 
små företag och Jeeves Universal till medelstora företag. Båda produkterna bygger på samma 
plattform vilket gör att man sömlöst kan växa mellan systemen i den takt affärerna kräver. 
 
Jeeves erbjuder flexibla, innovativa och kostnadseffektiva affärssystem för företag som ständigt vill 
förbättra sin verksamhet och möjliggöra en snabb affärsutveckling(Jeeves Årsredovisning, 2010). 
Jeeves affärssystem säljs och implementeras av certifierade partner. Gemensamt för kunderna är 
behovet av ett affärssystem som kan anpassas efter deras verksamet snarare än att de behöver anpassa 
sin verksamhet till systemen (Jeeves Årsredovisning, 2010). 
 

Nytta med affärssystem 

Motiven till att organisationer väljer att köpa ett standardsystem varierar och det främsta skälet är att 
uppnå nytta (Hedman och Lind 2007). Begreppen nytta och effekt är två ord som omväxlande används 
för att beskriva det man vill åstadkomma med IT-investeringar. Nytta är ett positivt laddat begrepp. 
Nytta används i dagligt tal för att beteckna ett positivt värde eller en behovstillfredsställelse. Effekt är 
ett neutralt laddat begrepp som pekar på såväl positiva som negativa effekter. Effekter tolkas som 
något mätbart. Enligt Lundberg (2004, p.78) så är en nyttoeffekt ”… en märkbar förändring i ett 
företags verksamhet eller affärer, som en följd av en genomförd förändring”. 

IT- investeringar är, enligt Ottersten och Balic (2004), nödvändiga i dagens verksamhet. Man måste ha 
det IT-stöd som gör det möjligt att producera den service och de tjänster man utger sig för att leverera. 
Investeringar i IT görs för att skapa positiva värden. Det kan avse rena rationaliseringar, men ofta 
finns helt andra önskade effekter, exempelvis att höja kvaliteten, förmedla kunskap eller öka 
kundtillfredsställelsen. IT kan skapa nytta för den enskilde individen, för verksamheten och för 
samhället (Ottersten och Balic, 2004). Enligt Lundberg (2004) så kan man fördela affärsnyttan i två 
områden: nyttan i verksamheten och reducering av IT kostnaderna. Dessa två områden anses spela lika 
stor roll i verksamheter som behöver IT. 

Under 1980-talet observerades att andelen datorer per anställda i tjänstemannasektorn har ökat 
väsentligt, utan att motsvarande produktivitetsökning skett, ett fenomen som fick namnet ”The 
Productivity Paradox” (Ottersten, I. och Balic, M., 2004 ). Sedan dess har man ifrågasatt och 
diskuterat IT-investeringar och deras nytta. Det som Ottersten och Balic (2004) är inne på, har vi 
också kommit fram till med hjälp av några olika teorier som vi har presenterat i denna del. Det som de 
säger är att man i senare studier har kunnat påvisa att IT-investeringar lett till betydande 
produktivitetsökningar, framför allt för det företag som samtidigt gjort andra insatser, exempelvis 
anpassat organisationen. Med andra ord, IT är en möjliggörare för att skapa förändringar och 
förbättringar, men för att nå målen behövs också andra insatser.  
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IT-investeringar har ett rykte om sig att vara ”svåra”. IT-investeringar skiljer sig dock inte i namnvärd 
omfattning från andra investeringar där man inför komplexa hjälpmedel. Dessutom säger Ottersten 
och Balic (2004) att när någon annan slags investering görs så har man ofta god insikt om att man kan 
behöva förändra vissa processer och aktiviteter i organisationen och kan behöva anpassa arbetssätt för 
att verksamheten skall fungera och för att den nya investeringen skall ge förväntade effekter. Detta är 
precis likadant när det gäller IT-investeringar, t.ex. införande av ett nytt affärssystem, men då är det 
sällan någon som gör analys av hur det nya systemet påverkar arbetssättet och vad som behöver 
anpassas. 
 
Många företag använder idag affärssystem och investeringar i affärssystem är normalt stora 
uppoffringar för företag. Från verksamhetssynvinkel kan organisationer använda affärssystem för att 
uppnå ett antal viktiga mål, bland annat att maximera genomströmningen av information, att minimera 
svarstiden till kunder och leverantörer, att skjuta ner beslutsfattandet till den lägsta lämpliga nivån och 
ge information i rätt tid till beslutsfattare. Det som är viktigast med ett affärssystem är att det 
integrerar information i hela leveranskedjan. Ur företagsekonomisk synvinkel innebär det minskade 
kostnader, minskad lagerhållning och förbättrat rörelseresultat (Juell-Skielse, 2009). 
 
Affärssystem syftar till att ge affärsnytta inom försäljning och distribution, tillverkning, 
kostnadsberäkning, fältservice och redovisning. Undersökningar av amerikanska och svenska 
tillverkningsföretag visar att ERP-nyttor omfattar aktuell information, ökad interaktion över hela 
företaget, och förbättrad orderhantering (Juell-Skielse, 2009). 
 
The Productivity Paradox är ett fenomen som redan nämndes i detta arbete och som uppstod under 80-
talet. Det berodde på att stora IT investeringar gjordes i tjänstesektorn utan att ge det önskade 
resultatet. Företagen visade inte motsvarande vinster och kunde inte leva upp till förväntningarna som 
fanns i samband med investeringarna. Det var just faktumet att organisationerna spenderade mer och 
mer på informationsteknik med lite att visa upp i output som tvingade användarna att fördubbla sina 
ansträngningar att motivera investeringar i teknik. Olika empiri-studier visade olika resultat, och 
Kauffman & Weill (1989) misslyckades med att hitta övertygande bevis att IT-investeringar alltid är 
förknippade med bättre prestanda. Olika resultat av empiri studier är alltid en bra anledning till att 
söka en bättre teori. Det är just det som Soh och Markus (1993) har gjort och genom att sammanföra 
olika teorier till en egen processteori. Enligt den syntetiserade modellen beror företagets prestanda på 
effektiva processer och konkurrenssituationen. Om IT-tillgångar används på rätt sätt, kan processerna 
vara mer effektiva vilket i sin tur är beroende av omvandlingen från IT-utgifter till IT-tillgångar. Detta 
innebär att IT-utgifterna behöver ta sig igenom ett antal framgångsrika omvandlingsprocesser med 
syfte att öka organisationens kapacitet, se figur X. IT kostnaderna är ett nödvändigt men inte 
tillräckligt villkor för att företagets prestanda skall förbättras. 

 

Figur 1 Processteori för att beskriva relationen mellan IT-investering och nytta enligt Soh och Markus (1993, p.11) 

Det ultimata och önskade resultatet från varje IT-investering är förbättrad företagsprestanda. I 
empiriska studier av IT och företagsprestanda har detta resultat oftast mätts med ekonomiska 
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indikatorer, såsom avkastning på investeringar (Return On Investment), avkastning på tillgångar 
(Return On Assets) och förhållandet mellan kostnader och intäkter (Bedeian and Zammuto, 1991). 
 
Det finns ett stort antal modeller och metoder för att fastställa nyttan av investeringar i IT. För att sätta 
praktikfallen i teoretisk ram, vilket även kommer att verka som reflektor för organisationernas metod 
att arbeta, fokuserades det på tre modeller för nyttovärdering av IT: Return on Investment (ROI), 
FEM-modellen och PENG-modellen. Dessa tre modeller nyttjas av företag i Sverige och kan ses som 
presumtiva modeller för företag när de vill utvecklas mer metodiskt med nyttovärdering. 
 
ROI bygger på marknadsanalyser. Man gör antaganden om huruvida en produkt kommer att kunna 
säljas på marknaden, om produkten behövs samt att man uppskattar hur bra produkten kommer att tas 
emot på marknaden. ROI uttrycker sambandet mellan investerat kapital och finansiella nyttor och är 
en kritisk del för beslutsfattande (Lundberg, 2004). 
 
FEM-modellen rör sig om att urskilja nyttoeffekter, fastställa ansvar och realisera förbättringar i 
verksamheten därtill att bekräfta effekterna och att mäta nyttan (Lundberg, 2004). 
 
PENG syftar till att beskriva förväntade eller uppnådda nyttor (Dahlgren et al., 200X). PENG ger 
främst stöd för att ta investeringsbeslutet och att utvärdera investeringen under projektets gång eller 
efter produkten tagits i drift. PENG kan användas för alla slags investeringar, inte bara för IT. 
 
Det finns en rad likheter mellan de tre modellerna. De centrerar på förändringsmål som ska styra till 
äffärsnytta. Det är betydande att lyfta fram vilka dessa mål är och att generera samsyn om dem. Det är 
också viktigt att rätt kompetens finns med i processen och att hemtagning är uppenbar och gör det 
möjligt att hämta hem effekterna med IT-investeringen. 
 

Metod 

Inom samhällsvetenskapen skiljer man på två angreppssätt: kvantitativt inriktad forskning och 
kvalitativt inriktad forskning. Det finns stora skillnader mellan dem, men gemensamt är att både 
kvantitativ och kvalitativ metod syftar på hur man väljer att generera, bearbeta och analysera den 
information som man har samlat in (Patel och Davidson, 2003). 

Kvantitativ metod menas sådan metod som innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska 
bearbetnings- och analysmetoder (Patel och Davidson, 2003). Metoden är präglad av kontroll från 
forskarens sida. Metoden avgör också vilka svar är tänkbara (Holme, 1997). När man gör en 
kvantitativ undersökning kan detta utföras med hjälp av enkätundersökningar, frågeformulär och 
strukturerade intervjuer med utgångspunkt i det forskaren vill få svar på. Undersökaren har på så sätt 
redan från begynnelse en tydlig bild av vad forskaren vill undersöka och har redan i början strukturerat 
sin undersökningsmetodik med hänsyn till gällande teorier. Efteråt bearbetar man resultat med 
konkreta svar statistiskt och skapar tabeller, diagram och andra ritningar. 

Fördelarna med kvantitativa metoder är att man kan ställa upp antaganden och därefter utforma test 
eller prov av olika slag för att falsifiera eller verifiera dessa antaganden. 

Kvalitativ metod är när datainsamlingen inriktas på ”mjuka” data i form av tolkande analyser och 
kvalitativa intervjuer, oftast verbala analysmetoder av skriftligt material (Patel och Davidson, 2003). 
Metoden bjuder på djupare beskrivning av vad, hur och varför saker och ting händer utifrån dess 
kontext och dess samband. Metoden karakteriseras av närhet till den källa man tar uppgifter från 
(Holme, 1997). I forskningssammanhang innebär inte kvalitativt att undersökningen håller högre 
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standard än en kvantitativ undersökning vilket möjligen kan vara lätt att tycka utan kännedom av 
vetenskaplig terminologi. 

Fördelarna med kvalitativa metoder är att man kan framställa komplicerade företeelser och på så sätt 
närma sig en förståelse av mänskligt beteende. De kvalitativa metoderna ger också möjlighet att 
tydliggöra varför individer agerar på ett visst sätt och sätta in detta i ett sammanhang. 

Metodval och genomförande 

Efter en jämförelse av metoderna valdes en kombination av kvantitativ och kvalitativ forskning. Enligt 
Bryman (2011) så är detta ett bra sätt att stärka fördelarna och undvika eller försvaga nackdelarna med 
respektive tillvägagångssätt. Man kan använda kvalitativa metoder på flera sätt för att ge stöd åt 
kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder kan t.ex. bistå vid mätning. Den ingående kunskap om 
sociala kontexter som man får utifrån kvalitativa metoder kan komma till användning då man utformar 
frågor vid strukturerade intervjuer och enkäter. Bryman (2011) skriver också att antalet 
”kombinationsstudier” sannolikt har ökat sedan början av 1980-talet. Resultaten från kombinationen 
av de två forskningsstrategierna pekar över lag på att de kan stärka och bekräfta varandra ömsesidigt. 

Analys av affärsnyttan med affärssystemet Jeeves genomfördes hos två olika företag genom att 
använda den kvalitativa PENG-modellen. Sedan testades nyttoeffekterna som vi fick från de två 
analyserna i en enkätundersökning som skickades till Jeeves användare i Sverige. Detta genomfördes 
för att kontrollera om dessa nyttoeffekter även upplevs av andra Jeeves-användare. Enligt Morgans 
klassifikation av en flerfaldig forskningsstrategi så har vi använt oss av H2, M1, se Figur X, vilket är 
”Kvalitativ forskning som stöd åt kvantitativ forskning” (Bryman, 2011). 

                       

Figur 2 Kvalitativ forskning som stöd åt kvantitativ forskning (Bryman, 2011, p.56) 

Undersökningsansats 

Med undersökningsansats menas hur undersökningen ska läggas upp. Det finns flera olika alternativ 
för undersökningsansatser och exempel på dessa är experiment, survey-undersökning och fallstudie. 
Enligt Patel och Davidson (2003) så är fallstudien en beteckning som innebär att vi gör en 
undersökning på en mindre avgränsad grupp. Ett ”fall” kan vara en individ, en grupp individer, en 
organisation eller en situation. Vi kan också välja att studera fler än ett fall, t.ex. två organisationer. 
Utifrån resultaten för dessa fall kan vi sedan diskutera generaliserbarheten i förhållande till en tänkt 
population. Enligt Yin (2003) så kan man antingen välja fall som man kan relatera till varandra, det 
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vill säga liknande fall eller man kan välja olika fall där resultaten är olika och visar kontraster mellan 
fallen. 

Vi valde i ett tidigt skede att begränsa oss till studieobjekt tillgängliga i Stockholmområdet. Eftersom 
utbudet av Systeam AB kunder som använder Jeeves affärssystem är begränsat i området föll valet på 
två företag Ricoh AB och Lindberg & Son AB. De två fallen kontrasterar bra mot varandra. Ricoh är 
ett stort företag medan Lindberg & Son är ett litet företag. På Ricoh har man använt Jeeves i några år, 
medan på Lindberg & Son håller man fortfarande på att implementera klart vissa delar och systemet 
används inte fullt ut. Den avgörande faktorn var dock tillgängligheten av intervjupersoner. 

Datainsamlingsmetod 

Data som redan finns tillgänglig kallas sekundärdata och dessa uppgifter har samlats in av någon 
annan vid ett annat tillfälle och för något annat ändamål (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997). Den 
största fördelen med sekundärdata är dess tillgänglighet och vi kunde snabbare samla in dessa data. En 
nackdel med sekundärdata är att den inte är skapad för att uppfylla våra behov. Sekundärdata räckte 
inte till utan fick kompletteras med primärdata som samlades in. Sekundärdata - teori som vi har 
samlat in och som kommer från litteratur, media, statistik, tidskrifter. De teorier som vi har använt här 
är teorier som andra forskare har skrivit om sedan tidigare och som vi ska använda för att skapa en 
helhets bild kring de begrepp vi bygger vårt examensarbete på: affärssystem, affärsnyttan med IT 
investeringar, olika nyttovärderingsmetoder. 

Primärdata är uppgifter som vi själva har samlat in för att kunna stärka teorier. Det finns i huvudsak 
tre tekniker att tillgå för att samla in primärdata: observation, enkät och intervju. (Lundahl, 1982) 
Primärdata som vi använder härstammar ifrån de intervjuer vi utfört med två olika företag. Att vi 
arbetade med intervjuer och workshop föll sig naturligt eftersom vi arbetade med en fallstudie. Ett 
vanligt sätt att skilja intervjuerna åt är graden av standardisering (Lundahl, 1982). 

Litteraturstudier 

Vårt arbete startade med litteraturstudier. Vi kunde använda oss av en del tidigare kurslitteratur och en 
introduktion till teorier om affärssystem och dess nyttor. Vårt material i teoriavsnittet kommer från 
böcker och artiklar. Många böcker har vi lånat från högskolans bibliotek i KTH, men det räckte inte 
till för att täcka alla områden utan vi blev också tvungna att fjärrlåna ifrån andra bibliotek i landet. 
Litteraturen sökte vi upp genom sökverktyget KTHB Primo.  

Nyckelord som vi använde för sökningen: 

Affärssystem – Ett affärssystem är ett ”standardiserade, verksamhetsövergripande systemstöd” enligt 
Magnusson och Olsson. Ett Enterprise Resource Planning System som affärssystem också kallas på 
engelska hjälper organisationer att hantera leveranskedjan, inköp, lagerhantering, kundorderhantering, 
produktionsplanering, logistik, redovisning, hantering av mänskliga resurser och andra funktioner 
(Juell-Skielse, 2009).  
 
Affärsnytta – Definitionen på affärsnytta enligt (Benson, 2004) är den nytta eller det värde som 
genereras i samband med förtjänsten av en affär (eller vid optimering av verksamhetens 
intjäningsförmåga).  
 
IT-investering – Är enligt Dahlgren satsningar på IT.  
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Nyttovärdering – Nyttovärderingen gör verksamheten uppmärksam på flera nyttor som satsningen kan 
leda till - nyttor som annars kanske gått förlorade. Nyttovärderingen låter företag prioritera rätt saker 
inom den begränsade tid och budget som finns (Lundberg, 2004).  
 
Nyttoutvärderingsmetoder – Det finns flera metoder som man kan använda för att göra en så kallad 
nyttovärderingsanalys. I detta examensarbete tar vi hänsyn till tre av dem. (ROI, Fem-Modellen och 
PENG-modellen)  
 
PENG-modellen – PENG står för Prioritering Efter NyttoGrunder och kännetecknas av att den är 
enkel att tillämpa, samt att resultatet är trovärdigt och lätt att kommunicera ut både internt och externt. 
PENG är en nyttovärderingsmetod och hjälpmedel för att identifiera och värdera framtida eller redan 
uppnådda nyttor i pengar. Resultatet av en PENG-analys ger en helhetsbild över vilka nyttoeffekter 
som är möjliga att skapa i en verksamhet (Dahlgren m.fl., 2010).  
Vi har valt med hjälp av universitetsbiblioteket söka information, samla, välja och kritiskt granska 
litteratur inom affärssystem område, har läst relevant litteratur inom nyttoverderingar av affärssystem, 
vetenskapliga artiklar som innehåller tidigare forskning även omfattat internationell forskning, 
avhandlingar samt sammanställt litteraturöversikter. 

Intervjuer 

Vi har genomfört så kallade kvalitativa intervjuer där man har låg grad av standardisering, dvs. 
frågorna som intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord (Patel och 
Davidson, 2003). Vi genomförde våra intervjuer i form av workshops då det är just workshopform 
som PENG-modellen kräver. Däremot så har vi haft hög grad av strukturering av frågorna vilket 
betyder att vi har ställt våra frågor i en bestämd ordning. Syftet med kvalitativ intervju är att upptäcka 
och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller 
uppfattningr om något fenomen. Detta innebär att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för 
respondenten eller avgöra vad som är ”sanna” svaret på en fråga. 

Genomförande av nyttoanalys enligt PENG 

PENG-modellen är uppdelad i tre faser och tio steg (Dahlgren et al, 2010): 

A. Förberedelsefasen 
1. Bestäm mål och syfte 
2. Skapa insikt och utse deltagare 
3. Bestäm och avgränsa objektet 
4. Beskriv objektet 

B. Genomförandefasen 
5. Identifiera nyttoeffekterna 
6. Klargör sambanden i en nyttostruktur 
7. Värdera nyttoeffekterna 
8. Definiera och värdera kostnaden för nyttan 

C. Kvalitetssäkringsfasen 
9. Klassificera nyttan och gör hindersanalys 
10. Beräkna nettonyttan och fastställ hemtagningsansvar 

Nedan beskrivs hur modellen har tillämpats. 

Steg 1. Bestäm mål och syften 

Det första man gör vid första kontakten med uppdragsgivaren är att diskutera vilket objekt som ska 
analyseras. En tidig fråga är om man fastställt något huvudmål för den förändring som ska vara 
föremål för nyttoanalysen. Det är viktigt också att fastställa syftet med PENG-analysen under 
förberedelsefasensamt tre viktiga lägen: Är-läge, Nolläge och Börläge. Är-läget visar status för en viss 
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faktor, till exempel intäkter, vid tillfället för analysen. Nolläget är tidpunkten för införandet av 
förändringen. Börläget är tidpunkten då alla nyttoeffekter nått de värden som målsätts för projektet. 
Perioden från nolläget till börläget kallar vi för nyttoperioden. 

Det vi gjorde i steg 1 är precis enligt beskrivningen ovan. Vi pratade med uppdragsgivarna (Ricoh och 
Lindberg & Son), diskuterade och bestämde mål och syfte med projektet, affärsidén och 
verksamheten. Vi definierade är-läge, nolläge och börläge. 

Steg 2. Skapa insikt och utse deltagare 

Enligt Dahlgren et al. (2010) finns det två grupper som behöver få insikt i PENG-modellen och dess 
möjligheter: uppdragsgivaren och analysgruppen. Gruppen bör bestå av fem till åtta deltagare, för att 
täcka kompetensbehovet och uppnå bästa möjliga gruppdynamik. Deltagarna måste tillsammans ha 
god kompetens om den verksamhet som ska nyttovärderas. Observera att det alltid är gruppen som 
ansvarar för innehållet i analysen. 

I vårt arbete har vi exakt följt dessa instruktioner, Vi skapade insikt hos både uppdragsgivaren och 
analysgruppen. På workshop nummer ett hade vi förberett en presentation som visade på ett tydligt 
sätt vad PENG-modellen är, varför man ska nyttovärdera och hur man ska genomföra analysen. Vad 
det gäller analysgruppen så har vi båda gångerna diskuterat med uppdragsgivaren vilka personer som 
han anser vara lämpligast för att delta i nyttovärderingen och vilka som känner både verksamheten och 
system bäst. (I fallet med Ricoh var det viktigt att det kommer att finnas med folk som jobbar med 
systemet då de redan hade gjort investeringen och ville kolla om systemet lever upp till deras 
förväntningar.) 

Steg 3. Definiera och avgränsa objektet 

Uppdragsgivaren eller projektledaren måste definiera och avgränsa det objekt som ska analyseras. 
Avgränsningen ska svara på frågor som, till exempel, vilka enheter i verksamheten som omfattas av 
förändringen och vilka processer som kommer att påverkas. 

Vi också gjorde avgränsningar med båda kunderna, och i fallet med Ricoh så skulle vi titta på 
systemets alla moduler förutom Service-delen, medan Lindberg & Son använder sig endast av 
Redovisning samt Kund- och Leverantörsreskontra. 

Steg 4. Beskriv objektet 

Något som kan vara avgörande för nyttoanalysens kvalitet är förmågan att på ett pedagogiskt sätt att 
beskriva objektet och processerna. Här fokuserar man på skillnaden mellan det gamla och det nya. En 
sådan beskrivning kan innehålla ett antal punkter, som till exempel: mål, processbeskrivningar, 
förbättringsförslag, tidplan med statustidpunkter för nyttan samt faktauppgifter. 

Vi har tillämpat alla instruktioner exakt ”by the book” och beskrivit samtliga delar som steg 4 
omfattar. Vi kontrollerade också lokalen innan första workshop ägde rum så att den passade för att 
genomföra workshops. 

Steg 5. Identifiera nyttoeffekterna 

I detta steg börjar själva nyttoanalysen. Målet i detta steg är att ta fram så många nyttoeffekter som 
möjligt. Detta sker genom en individuell brainstorming där analysgruppens samtliga medlemmar 
identifierar tänkbara nyttoeffekter och noterar dessa på post-it-lappar. Principen här är att det bättre att 
ha några lappar för många än för få.  

Vi genomförde de första workshops enligt Dahlgrens (2010)  instruktioner och följde exakt var och en 
av dem. 
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Steg 6. Klargör sambanden i en nyttostruktur 

Med PENG-ledarens stöd struktureras de framtagna lapparna med nyttoeffekter i en trädstruktur, 
nyttostrukturen. Här läggs grunden för en framgångsrik nyttoanalys. Det gäller att hitta sambanden 
och de relevanta ”grenarna” i strukturen. Nyttostrukturen läser man med verben ”kräver” respektive 
”ger”. Läsning från vänster till höger ska kunna ske med verbet ”kräver” och läsning från höger till 
vänster med verbet ”ger”.  

Vi modererade workshoparna och tog rollen som PENG-ledare.Resultaten sammanställdes i 
nyttostrukturer, se kapitel Resultat. 

Steg 7. Värdera nyttoeffekterna 

Det är just detta steg som upplevs som svårast, då det är många som ställer frågan om man verkligen 
kan värdera allt i pengar. Svaret enligt Dahlgren et al. (2010) är ”ja” då man måste tänka på vilken 
verklig nytta (slutnytta) som en viss effekt ger. Vi har förklarat hur vi har värderat de nyttoeffekter 
som vi har fått fram. Detta hittas också under respektive PENG-analys, i kapitel Resultat. 

Steg 8. Definiera och värdera kostnaden för nyttan 

Här är det vanligt att uppdragsgivaren eller projektledaren bidrar med investerings- och kostnadsfakta. 
Analysgruppen har sällan kompetens för den totala bedömningen, men kan ofta bidra med en del 
detaljer. Observera att man endast tar upp investeringar och kostnader som ökar på grund av projektet 
i frågan. Det är exempelvis inte den totala driftkostnaden som ska inkluderas, endast merkostnaden 
jämfört med tidigare. 

Vi har värderat kostnaderna med hjälp av våra handledare på företagen som är Lars Broms, Business 
System Manager på Ricoh, och Felix Lindberg, Marknadschef på Lindberg & Son. Dessa har en bra 
inblick in respektive företags investeringar vilket är gynnsamt för resultatens kvalitet och trovärdighet. 

Steg 9. Klassificera nyttan och gör hindersanalys  

I detta stega kvalitetsgranskas resultatet genom en klassificering av nyttorna och en hindersanalys. En 
del är att klassificera nyttorna efter hur direkt och säkert de kommer att kunna hämtas hem. Dahlgren 
(2010) skiljer på tre olika typer av nytta: direkt resultatpåverkande nytta = grön nytta; indirekt 
resultatpåverkande nytta = gul nytta; svårvärderad nytta = röd nytta. En väl utförd hindersanalys är ett 
villkor för att nyttan ska kunna uppnås och att investeringar och kostnader hamnar på rätt nivå. 
Hindersanalysen utgår från att det planerade projektet fungerar enligt plan. Om vi nu vet vad 
projektplanen innehåller och vilken nytta som ska genereras är den viktiga frågan: finns det några 
hinder för att nyttan ska uppnås? 

Allt detta har vi gjort och presenterat i våra två PENG-analyser, se kapitel Resultat. 

Steg 10. Beräkna nettonyttan och säkerställ hemtagningen 

Efter att man har genomfört alla steg så har man faktiskt fått fram alla värden för att avsluta kalkylen. 
Det enda som är kvar är att summera alla nyttor, och resultatet är den bruttonytta i genomsnitt per år 
som projektet fröväntas bidra med. 

Detta presenteras i kapitel Resultat. 

Enkät 

Enkäten designades utifån de genomförda PENG-analyserna. Frågorna som vi valde ställa var 
direktrelaterade till de affärsnyttorna som identifierades under PENG-analysens workshops. Samtliga 
nyttoeffekter som vi har försökt följa upp genom enkäten finns i våra nyttoanalyser och upplevs av de 
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deltagande företagen. De övriga frågorna i enkäten beror på diskussioner som vi har haft med 
företagen under analystiden. De resterande frågorna är inspirerade av all teori som detta arbete tar 
hänsyn till samt till de tre utbildningsåren vid KTH. 

De analyserna som gjordes i samband klargörande av resultatet innehöll bland annat analys av 
medelvärde och standardavvikelse samt jämförelse för att klargöra skillnanden. På nästan samtliga 
frågor tillämpades analysen av medelvärde. Med hjälp av jämförelse har vi också lyckats tydligt visa 
skillnaden mellan de olika alternativen. En så kallad korsning av vissa frågor har också tillämpats med 
syftet att pröva och bevisa olika teorier som har med examensarbetet att göra.  

Vi har inte varit anonyma när vi skickade ut enkäten och vi har begärt också att de som svarar på 
frågorna skall skriva sitt företagsnamn från början så att vi vet exakt om och hur varje företag har 
svarat. Vi har haft hög grad av strukturering och hög grad av standardisering vad det gäller 
enkätfrågorna och det gjorde vi med målet att göra en kvantitativ analys av resultaten. De flesta av 
våra frågor (c:a 80%) var frågor med fasta svarsalternativ, d.v.s. respondenten svarar på en fråga 
genom att välja ett av flera svarsalternativ som vi har formulerat i förväg. Enkäten återfinns i bilaga X. 

Reliabilitet 

Reliabilitet (tillförlitlighet) rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir densamma om 
undersökningen genomförs på nytt, eller om den påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. 
Begreppet används i samband med frågan om de mått som utvecklas församhällsvetenskapliga 
begrepp (som fattigdom, fördomar, rutinisering av arbetsuppgifter) är konsistenta eller följdriktiga. 

I och med att både vår empiri studie och enkätundersökningen har som huvudmål att göra en 
nyttovärdering på affärsnyttan med Jeeves så är det säkert att resultatet skall vara likadant även om 
man gör det på nytt då deras svar är resultat av fler års användande och jobb med systemet. Det finns 
dock en liten möjlighet för de nyaste användarna i systemet (som har haft det mindre än 1-2 år) att 
förändra sina åsikter med tiden. Trots det så har vi försökt att sträva efter god reliabilitet i hela arbetet. 

 

Validitet 

Det viktigaste i flera avseenden forskningskriteriet är validitet. Validitet går ut på en bedömning om 
de slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller inte. 

Enligt Bryman (2011) så finns det några olika huvudsakliga slag av validitet som man brukar skilja 
mellan: 

- Begreppsvaliditet – detta kriterium gäller främst kvantitativ forskning och strävan att komma 
fram till mått på samhällsvetenskapliga begrepp. Begreppsvaliditet kallas ibland även för 
teoretisk validitet; det handlar i grunden o frågan huruvida ett mått för ett begrepp verkligen 
speglar det som begreppet anses beteckna. Alla begrepp som vi har behövt mäta för hypotesen 
att det finns affärsnytta med Jeeves står exakt för de begrepp som de förmodas säga något om 
så att vi kan besluta att det är hög begreppsvaliditet vi har. 

- Intern validitet – denna form av validitet har oftast med frågor om kausalitet att göra. Intern 
validitet handlar om huruvida en slutsats som rymmer ett kausalt förhållande mellan två eller 
fler variabler är hållbar eller ej. Vi är väldigt säkra på att det är just affärssystemet Jeeves som 
står för den stora affärsnyttan som de två företag har då vi har värderat i pengar samtliga 
nyttoeffekter och bevisat att det är tack vare Jeeves de upplever lägre kostnader och högre 
intäkter. Detta betyder att vi har hög grad av intern validitet också. 

- Extern validitet – denna form av validitet väcker frågan om resultaten från en undersökning 
kan generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten. Tack vare de höga 
procentsatserna kan vi förvänta oss att affärsnyttan med Jeeves är stor även hos de företag som 
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vi inte har analyserat och som inte har svarat på vår enkät. Det är därför vi har hög extern 
validitet också. 

 

Resultat 

Resultatdelen från detta examensarbete består av två delar, dels fallstudier och dels enkätresultat. 

Fallstudierna utgörs av två PENG-analyser  på företagen Ricoh AB och Lindberg & Son AB. 

Enkätresultaten består av en undersökning genomförd med respektive Jeeves kunder som är med i 
Jeeves Användarföreningen. 

 

Fallstudie 1 – Ricoh AB 

Om Ricoh Sverige 

Ricoh Sverige AB är ett ledande företag inom dokument- och informationshantering. Bolaget 
erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, 
tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster 
samt utskriftshantering för kontor och produktion. 

Ricoh Sverige har cirka 750 anställda i en rikstäckande organisation med verksamhet på 26 orter och 
samarbete med ytterligare cirka 30 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala 
försäljning uppgår till cirka 1 600 miljoner SEK. 

Om Ricohs värderingar 

Allt de gör vid Ricoh bedöms gentemot tre värderingar: verka i harmoni med miljön, förenkla liv och 
arbete och främja kunskapsutveckling. Dessa tre värderingar, när de tillämpas med övertygelse och 
innovativt tänkande, hjälper människor att ta vara på sina idéer, utveckla dem till produkter och 
lösningar av större värde och skapa ett mer behagligt liv i en hållbar och bättre skyddad miljö. 

För att värderingar ska förverkligas måste de uttryckas genom agerande. Ricoh har tre. 

- Agera snabbt. 

- Tänk först på kunderna. 

- Tänk affärer. 

Allt vi gör fokuserar på kombinationen av värderingar och ageranden. 

PENG-Modellen 

PENG är ett hjälpmedel och en modell som används såväl inom det privata näringslivet som inom den 
offentliga sektorn för att analysera utfallet av planerade eller redan genomförda investeringar. Detta 
sker genom att man – i en kreativ analysprocess – identifierar och värderar nyttoeffekter i pengar. Med 
stöd av PENG-modellen kan man bryta ner större problemkomplex i mindre och hanterbara delar. 
Modellen bygger på sunt förnuft och är enkel att arbeta med. Den är indelad i tre faser: 
Förberedelsefasen, Genomförandefasen och Kvalitetssäkringsfasen. Detaljerad beskrivning på alla 
faser finns inom Teoriramen. 
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Mål och syften 

Mål för projektet 

Projektet att implementera affärssystemet Jeeves hade som huvudmål att effektivisera och stödja 
affärsveksamheten och genom integrering av företagets samtliga verksamhetsprocesser öka intäkterna 
och sänka kostnaderna. Ett annat mål som Ricoh hade med implementeringen av ett nytt affärssystem 
var att de ville själva kunna påverka systemet på ett enkelt sätt under resans gång. Ett annat viktigt 
kriterium var att det skulle vara lätt att uppgradera till nya versioner. Systemet fick inte vara “låst” till 
en leverantör, utan målet var att både de själva, systemleverantören och konsulterna skulle kunna vara 
med och utveckla. 

Syfte med PENG-analysen 

Syftet med PENG-analysen är att: 

- Göra en utvärdering av affärsnyttan med affärssystemet Jeeves 
- Få ett adekvat beslutunderlag inför kommande projekt 
- Att synliggöra nyttor och nyttoeffekter med Jeeves internt och externt 
- Få ett ökat ledningsengagemang 
- Kontrollera om de mål som fanns vid projektets start är uppfyllda och om inte, hur man 

kan optimisera och förbättra funktionaliteten så att alla mål uppfylls inom den bestämda 
tiden 

 

ÄR-, NOLL- och BÖR lägen 

ÄR-läget är i vanliga fall aktuell status när analysen görs, men eftersom vi värderar nyttan med en 
redan gjord IT-investering så är ÄR-läget i vårt fall, tiden när beslut om förändring fattades. NOLL-
läget är den situation som gällde när ”det nya” togs i bruk och BÖR-läget är då de förbättringsmål som 
gäller för respektive nyttoeffekt tillfullo har uppnåtts. BÖR-läget var i slutet av 2011, d.v.s tiden när 
denna analys genomförs. 

 

ÄR-läge NOLL-läge BÖR-läge 

Maj 2006 Maj 2007 November 2011 

Figur 3 Är-, Noll- och Bör-läge för Ricoh AB 

Nyttoperioden = avskrivningstiden = 5 år 

Analysgruppen 

Arbetet har genomförts av de personer som finns redovisade i förteckningen nedan. Arbetet har 
inkluderat en kort utbildning/introduktion i PENG-modellens funktion och uppbyggnad. Ett 
förberedande möte och två workshops har genomförts under ledningen av Lars Broms från IT-
development. Mellan de olika mötena har även telefon- och e-postkontakt hållits. 

Nr Namn Funktion/Titel 
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1. Lars Broms IT-Development 

2. Martin Flygare IT-Development 

3. Lars Fridín IT-Development 

4. Johanna Bråthen IT-Development 

5. Anders Hellström IT-Development 

6. Jeanette Dahlkvist IT-Development 

Figur 4 Lista med deltagare i PENG-analysen från Ricoh AB 

Helhetsperspektiv/intressenter 

En investering i ett nytt affärssystem för att effektivisera företagets verksamhetsprocesser skapar 
nyttoeffekter som ett flertal olika intressenter kan tillgodogöra sig. Under analystiden har vi kommit 
fram till att följande parter kunde ses som intressenter för detta projekt: 

- Ricohs kunder i Sverige 
- Ricohs leverantörer 
- Ricohs anställda i Sverige 
- Ricoh Europé som är moderbolag för Ricoh Sverige 

 

Vad händer sedan, efter PENG-analysen? 

Resultatet skall användas i examensarbetet Affärsnyttan med Jeeves och som underlag till en 
enkätundersökning med samma rubrik som har huvudmålet att utvärdera affärsnyttan med 
affärssystemet Jeeves bland de företag som använder sig av systemet och som är medlemmar i Jeeves 
användarförening. Internt inom företaget kommer denna analys att användas som beslutsunderlag 
inför kommande projektsatsningar och som underlag för lokala analyser när det gäller nyttan med 
Jeeves för Ricohs verksamhet. 

Uppföljning 

Denna analys i sig är uppföljning på Ricohs IT-investering som gjordes år 2008 och som hade 
huvudmålet att effektivisera verksamheten genom att öka intäkterna och sänka kostnaderna. 

Insikt 

En genomgång av hur PENG-modellen fungerar och hur den praktiskt kan tillämpas gjordes vid första 
mötet med analysgruppen. En presentation förbereddes som tydligt visade vilka mål en PENG-analys 
har, vad det är för slutresultat och nytta med att nyttovärdera. Alla deltagare fick övergripplig 
information om hur själva processen går till. Vad som bl.a. betonades var att det här inte handlar om 
att mäta nyttoeffekter med bokföringsmässig precision, utan att det istället främst handlar om att göra 
subjektiva värderingar med utgångspunkt från kvalificerad yrkesprofessionalitet. 

Objektets avgränsning 

Projektet omfattar samtliga företagsprocesser utan Service processen som betjänas av ett annat system 
som är intregrerat med Jeeves. 
Objektet 

Objektets ÄR-, NOLL- och BÖR-läge kan i korthet beskrivas enligt följande 
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ÄR-läge - 2006 

RICOH Sverige hade 500 anställda, och sålde precis som nu kopierings- och 
multifunktionsutrustningar samt sålde och supportade installation av IT-utrustning i Sverige. Företaget 
hade en hög kostnad för sin IT-lösning som de inte var nöjda med. De hade ett behov av att vara mer 
flexibla på marknaden, vilket var jättesvårt i deras dåvarande ASW-system. Det var krångligt, 
tidskrävande och dyrt att göra anpassningar. Det gick så långt att de utvecklade ett eget försystem. Till 
slut insåg de att de var tvungna att byta system. De gjorde en upphandling som inkluderade alla stora 
och kända affärssystem. 

Grundförutsättningarna för det nya systemet var att det skulle vara lätt att integrera till och från, det 
skulle ha en modern plattform som gav stöd åt normal IT-hantering och systemet skulle göra det 
enkelt att fritt välja utvecklare. Jeeves uppfyllde alla tre villkoren. Dessutom hade det ett mycket 
användarvänligt gränssnitt. 

Faktaunderlag 2006 

- Antal anställda – 500 st 
- Antal användare i ASW-systemet – 100 st 
- Omsättning – c:a 800-900 miljoner svenska kronor 

NOLL-Läge 

Noll-läget är datumet då Jeeves valde upphandlingen och när det sattes i drift vilket var i maj 2007. 
Det är aldrig enkelt att byta affärssystem. Alla deras säljare skulle in i Jeeves. De var ovana användare 
av affärssystem, men nu ville företagetsledning att de skulle jobba rakt in i systemet. Det krävdes en 
hel del arbete men de fick mycket hjälp vid implementeringen, vilket underlättade processen. 

BÖR-läge 

Bör-läget är egentligen nu, år 2011, då Ricoh kan se resultatet av denna investering. Med Jeeves har 
de lyckats samla allt på ett enda ställe. Nu kan de gå från idé till nytt affärskoncept på bara någon 
månad, vilket är mycket snabbt. 

De har bättre kontroll på data, och i och med att fler har tillgång till systemet är de snabbare på att ge 
sina kunder information och service. Flexibiliteten och uppgraderingsbarheten gör det enkelt att 
förändra systemet och att följa med i tiden. De kan dessutom utveckla en hel del själva. 

Enligt Lars Broms som är Business System Manager, om de hade utfört samma saker med Jeeves som 
de gjorde med deras gamla system hade det nog inneburit en halvering av kostnaden. Innan de bytte 
till Jeeves hade de 100 användare. I dag har de 400 och otroligt mycket mer funktionalitet. Ändå är 
kostnaden lägre, kanske 20 procent lägre. 

De har dessutom gjort en uppgradering, som endast tog totalt tre månader. Dessutom har de byggt en 
helt egen finansdel för uthyrning av maskiner, integrerat ett WMS-system för lagret inklusive 
röststyrning, integrerat ett CRM-system för säljarna samt outsourcat betalningspåminnelserna i 
kundreskontran. Under hösten 2011 integrerade de en webshop till systemet. Allt detta får oss tro att 
samtliga mål som de hade vid implementeringsfasen är uppfyllda. Det är därför vi kan gå vidare med 
att identifiera de nyttoeffekterna som företagets anställda anser är viktigaste. 

Faktaunderlag 2011 

- Antal anställda: 750 st 
- Antal användare i systemet: 400 st 
- Omsättning: 1 600 miljoner svenska kronor 

Identifierade nyttoeffekter 
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I en individuell brainstormingprocess identifierades så många nyttoeffekter som möjligt. Detta gjordes 
under workshop nummer 1 då alla deltagare fick möjligheten att bedöma vilka nyttoeffekter Jeeves 
kunde tänkas leverera för företaget. Dessa effekter noterades på post-it-lappar, vars innehåll sedan 
grovstrukturerades så att lappar med likartat innehåll fördes ihop. De fick råd att påbörja varje 
nyttoeffekt med adjektiv i komparativ form: ”bättre”, ”snabbare”, ”mindre” osv. 

 

Strukturerade nyttoeffekter 

De olika nyttoeffekterna sammanfördes sedan i huvudgrupper med likartad nytta. De två grupper som 
då definierades som huvudmål med investeringen var ”Högre intäkter” och ”Lägre kostnader”. Högre 
intäkter bröts ner till Bättre försäljning och Högre effektivitet. Lägre kostnader i sin tur bröts ner till 
Högre effektivitet, Kortare genomloppstider och Billigare att anpassa till nya processer. Dessa 
nyttoeffekter har sedan var för sig brutits ner ytterligare till lägre nivåer. För samtliga nyttostrukturer 
finns en logik inbyggd på så sätt att läsning från höger till vänster ska kunna ske med verbet ”ger” och 
läsning från vänster till höger ska kunna ske med verbet ”kräver”. 



 

Figur 5 Nyttostruktur Ricoh AB



Värderade nyttoeffekter 
Värdering av effekterna i pengar har gjorts dels under analysmötena och dels som hemarbete mellan 
de olika mötena. De värden som åsatts har baserats på deltagarnas uppgifter om fakta och på 
subjektiva rimlighetsbedömningar. Värdena avser bruttonytta och redovisas som ”snittnytta”, d.v.s. 
genomsnittliga årsvärden. För de angivna värdena finns även den ”säkerhetsgrad” med vilken 
bedömningen har skett redovisad i olika färger, grönt, gult och rött. Grönt färg avser ”Direkt nytta”, 
gul färg avser ”Indirekt nytta” och röd färg avser ”Svårvärderbar nytta”. 

Värderade nyttoeffekter – Högre intäkter och Lägre kostnader 
 

1. Bättre försäljning – 56,26 MKr  29,028 Mkr 25,232 Mkr 2 Mkr 

Med bättre försäljning menas att företaget har ökat försäljningen och försäljningsnivåerna kraftigt 
efter att Jeeves implementerades. Detta beror bl a på Fler kunder, Nöjdare kunder och Större utbud. 

1.1. Fler kunder – 32 Mkr   20 Mkr 10 Mkr  2 Mkr 

Analysgruppen kom fram till att de har fått flera kunder efter Jeeves implementerades. Detta beror på 
snabbare leveranser, vilket i sin tur beror på snabbare processer tack vare lättare tillgänglig 
information, bättre informationshantering och bättre översikt över kundmaskiner. Allt detta beror 
också på bättre integrationer mellan deras processer. Enligt data som vi fick under workshop nr 2 så 
brukar de få c:a 4 000 nya kunder per år. Genomsnitt på kundorder är c:a 40 000 kr. Enligt 
analysgruppen så kan man lugnt säga att c:a 20 % av dessa har blivit Ricohs kunder tack vare utökad 
funktionalitet som Jeeves erbjuder. Detta ger oss 4 000 kunder per år x 40 000 kr i genomsnitt per 
order x 0,20 % som är Jeeves andel = 32 000 000. Av det är endast 20 000 000 direkt nytta. Resten 
fördelas mellan indirekt och svårvärderad. 

1.2. Nöjdare kunder – 21,76 Mkr  6 528Mkr  15,232 Mkr 0 Mkr 

En annan nyttoeffekt som analysgruppen kom fram var att deras kunder har blivit nöjdare. Detta beror 
på samma subnyttoeffekter som vi redan markerade hos Fler kunder, nämligen snabbare leveranser, 
snabbare processer tack vare lättare tillgänglig information, bättre informationstillgång, bättre översikt 
över kundmaskinerna. Allt detta tack vare bättre integrationer mellan processerna. Vi kom fram till att 
de har 68 000 befintliga kunder just nu. Genomsnitt på deras kundorder per år är 4 000 kr. Enligt deras 
senaste kundundersökning så har deras kundnöjdhet ökat med 8-10 %. Detta betyder 68 000 x 0,08 % 
= 5 440 kunder lägger en till order med genomsnitt 4 000 kr = 21 760 000 kr. Analysgruppen tyckte 
att 70% av denna nytta var indirekt, vilket betyder att vi markerar 15 232 000 med gult och 6 528 000 
med grönt. 

1.3. Större utbud – 2,5 Mkr   2,5 Mkr 0 Mkr 0 Mkr 

En annan nyttoeffekt som identifierades under första workshop var att Ricoh har fått betydligt större 
utbud efter Jeeves implementerades. Detta beror på bättre statistik, som i sin tur är tack vare faktumet 
att det är mycket lättare att anpassa systemet till olika säljkoncept, och de har också flera orderkanaler. 
Med detta menas till exempel e-handel då de integrerade en e-butik till Jeeves samt direkta kundorder 
som uppstår, när till exempel tonern på en skrivare i ett dagis som tillhör Stockholms Stad tar slut så 
skickas det automatiskt beställning inne i Jeeves för resp. bläckpatron. Enligt analysgruppen så är 500 
miljoner av deras omsättning tack vare de artiklarna som de erbjuder. Varje natt tankas systemet med 
900 000 artiklar och enligt deras uppgifter så skulle dessa 500 miljoner vara 300 utan Jeeves 
funktionalitet och stjöd för sådana tjänster. Detta betyder att vi på direkten kan säga att deras 
omsättning har ökat med 200 miljoner kronor tack vare Jeeves. Enligt analysgruppen så är deras vinst 
per år 2,5 miljoner svenska kronor tack vare större utbud. 

2. Högre effektivitet – 59.4 Mkr  30.4 Mkr  17 Mkr  12 Mkr 

Det är just högre effektivitet som Ricoh ville uppnå när de valde att implementera Jeeves. Detta har de 
tydligen uppfyllt med tanke på att enligt analysgruppen så upplever de mindre administration, mindre 
dubbelarbete, bättre stöd genom egenutvecklad CRM.  
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2.1. Mindre administration – 59.4 Mkr   30.4 Mkr  17 Mkr  12 Mkr 

Denna nyttoeffekt beror på mindre dubbelarbete och bättre stöd genom egenutvecklad CRM. Enligt 
analysgruppen så sparar varje anställd på Ricoh c:a 1 timme per dag i saker som systemet gör 
automatiskt och som tidigare hade behövts göras manuellt. Ricoh har 750 st anställda vilket betyder 
750 timmar per dag. Ett år har c:a 264 arbetsdagar vilket betyder 750 st x 264 = 198 000 timmar per år 
och om vi räknar med c:a 300 kr per timme då det varierar mellan de olika kategorier anställda så får 
vi 198 000 timmar x 300 kr = 59 400 000 kr. 

3. Kortare genomloppstider – 29.7 Mkr  15.7 Mkr  7 Mkr  7 Mkr 

Kortare genomloppstider beror på bättre informationshantering och högre automatisering av processer 
vilket i sin tur är tack vare med centraliserad information i ett system och bättre integration mellan 
processer. 

3.1. Bättre informationshantering - 29.7 Mkr 15.7 Mkr  7 Mkr  7 Mkr 

Här menar all denna tid som sparas tack vare automatisering av processer. Enligt analysgruppen så är 
detta c:a en halv timme per dag vilket betyder 750 st anställda x 0.5 timme per dag = 375 timmar per 
dag, detta gånger 264 arbetsdagar = 99 000 timmar x 300 kr = 29 700 000 kr. 

4. Billigare att anpassa till nya processer – 18.7 Mkr 0 Mkr  9.7 Mkr  9 Mkr 

Ricohs gamla system var helt omöjligt att anpassa så att de var tvungna att ha allting utanför. 
Analysgruppen gav oss exempel att om de ville lägga till 3 fält i deras gamla system så skulle detta 
kosta 200 000 kr, medan i Jeeves tar detta 3-4 arbetsdagar vilket betyder 32 arbetstimmar x 400 kr per 
timme = 12 800 kr vilket är 187 000 kr billigare. Om vi antar att de gör 100 sådana anpassningar per 
år så är detta en besparing på 18 700 000 kr. 

 

Kostnader för nyttan  

Den delen finns i Bilaga 3 – PENG Ricoh AB 
 

Validering och hindersanalys 
 
Den delen finns i Bilaga 3 – PENG Ricoh AB 
 

Nettonytta och hemtagningsansvar 

 

Röd 30 000 Tkr 
Gul 58 932 Tkr 
Grön 75 128 Tkr 
Summa 164 060 Tkr 
Kostnad 11 060 Tkr 
Nettonytta 153 000 Tkr 
Figur 6 Nettonytta Ricoh AB 

 

 

Nyttostapel  
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Figur 7 Nyttostapel Ricoh AB 

 
Lars Broms kommer att vara hemtagningsprojektledare och kommer att planera hemtagningen.  
 
Sammanfattning – Case 1 
 
Jeeves implementationen hos Ricoh AB anses vara väldigt lyckad med ungefärlig nettonytta per år – 
153 Mkr. De mål som företaget ville uppnå genom investeringen, nämligen högre intäkter och lägre 
kostnader, är uppnådda tack vare de 37 identifierade och värderade nyttoeffekter 
De största nyttoeffekter på Ricoh A 

- Bättre försäljning som står för c:a 55 Mkr av nettonyttan 
- Högre effektivitet som står för c:a 64 Mkr av nettonyttan 
- Kortare genomloppstider som står för c:a 29 Mkr av nettonyttan 
- Billigare att anpassa till nya processer som står för c:a 18.7 Mkr 
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Fallstudie 2 - Lindberg & Son AB 

 

Om Lindberg & Son AB 

Lindberg & Son AB är verksamt inom återvinning av järn och metaller. 
 
1924 etablerades Lindbergs av Bror R. Lindberg. Han drev tillsammans med sin far verksamheten 
med kontor och lager i Stockholm. Erik Lindberg i nästa generation utvecklade stålskrothanteringen 
genom att vara först i Sverige med att anskaffa magnetkranar och hydrauliska storskrotsaxar och 
plåtpressar. Som familjeföretag i fjärde generationen har företaget successivt byggt ut verksamheten 
med anläggningar i Forsbacka, Gävle och Södertälje. Huvudkontoret ligger i centrala Stockholm på 
Nybrogatan. 
 
Lindbergs köper järn- och metallskrot grossistmässigt över hela Sverige för leverans till såväl svenska 
som utländska verk. Med en tradition som ledande företag inom flera branschorganisationer har 
företagets representanter beträtt en rad förtroendeposter och deltagit i kommittéer och statliga 
utredningar. 
 
Lindbergs är en länk i det cykliska kretsloppet av järn och andra metaller som möjliggör en hållbar 
utveckling och inte i onödan tär på jordens icke förnyelsebara resurser. Vi har uttryckt det i vår slogan 
"Lindbergs - gruvan ovan jord". 

 

Om Lindberg & Sons värderingar 
Lindberg & Son verkar sedan 1924 inom återvinning av järn och metaller. 
 
Deras fokus på effektivitet och kvalitetskontroll ger ett optimalt utfall, såväl ekonomiskt som 
miljömässigt. Därför väljer allt från små till världsledande industrier att sälja sitt metallskrot till 
Lindbergs. 
Bland Lindbergs kunder finns samtliga stålverk i Sverige, samt flertalet metallsmältverk i Europa. 
 
Att återvinna skrot till sekunddärråvaror sparar stora mängder energi och är en av de mest 
samhällsnyttiga och miljövänliga verksamheterna i ett modernt samhälle. 

 

PENG-Modellen 
PENG är ett hjälpmedel och en modell som används såväl inom det privata näringslivet som inom 

den offentliga sektorn för att analysera utfallet av planerade eller redan genomförda investeringar. 

Detta sker genom att man – i en kreativ analysprocess – identifierar och värderar nyttoeffekter i 

pengar. Med stöd av PENG-modellen kan man bryta ner större problemkomplex i mindre och 

hanterbara delar. Modellen bygger på sunt förnuft och är enkel att arbeta med. Den är indelad i tre 

faser: Förberedelsefasen, Genomförandefasen och Kvalitetssäkringsfasen.  

Mål och syften 
Mål för projektet 
Projektet att implementera affärssystemet Jeeves hade som huvudmål att effektivisera och stödja 
affärsveksamheten och genom integrering av företagets samtliga verksamhetsprocesser öka intäkterna 
och sänka kostnaderna. Ett annat mål som Lindberg & Son hade med implementeringen av ett nytt 
affärssystem var att de ville vara oberoende av andra aktörer och på det sättet vara självständiga. Ett 
annat viktigt kriterium var att systemet skulle erbjuda bra rapporterings och statistiska möjligheter. 
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Syftet med PENG-analysen är att: 

- Göra en utvärdering av affärsnyttan med affärssystemet Jeeves 
- Få ett adekvat beslutunderlag inför kommande projekt 
- Att synliggöra nyttor och nyttoeffekter med Jeeves internt och externt 
- Få ett ökat ledningsengagemang 
- Kolla om de mål som fanns vid projektets start är uppfyllda och om inte, hur man kan 

optimisera och förbättra funktionaliteten så att alla mål uppfylls inom den bestämda tiden 
 

ÄR-, NOLL- och BÖR lägen 
ÄR-läget är i vanliga fall, aktuell status när analysen görs, men eftersom vi värderar nyttan med en 
redan gjord IT-investering så är ÄR-läget i vårt fall, tiden när beslut om förändring fattades. NOLL-
läget är den situation som gällde när ”det nya” togs i bruk och BÖR-läget är då de förbättringsmål som 
gäller för respektive nyttoeffekt tillfullo har uppnåtts. Som ÄR-läge gäller här maj månad 2007. 
NOLL-läget är maj månad 2008 och BÖR-läget slutet av 2011, d.v.s tiden när denna analys 
genomförs. 

ÄR-läge                 NOLL-läge                BÖR-läge 

2008                       2011                          2013 

 

Nyttoperioden = avskrivningstiden = 3 år 
 

Analysgruppen 

Arbetet har genomförts av de personer som finns redovisade i förteckningen nedan. Arbetet har 
inkluderat en kort utbildning/introduktion i PENG-modellens funktion och uppbyggnad. Ett 
förberedande möte och två workshops har genomförts under ledningen av Felix Lindberg. Mellan de 
olika mötena har även telefon- och e-postkontakter skett. 

 

Nr Namn Funktion/Titel 
1. Felix Lindberg Marknad 
2. Olivia Badéa Ekonomichef 
3. Alexander Savic Marknad 

Figur 8 Lista med deltagare från Lindberg & Son AB 

 
Helhetsperspektiv / intressenter 
En investering i ett nytt affärssystem för att effektivisera företagets verksamhetsprocesser skapar 
nyttoeffekter som ett flertal olika intressenter kan tillgodogöra sig. Under analystiden har vi kommit 
fram till att följande parter kunde ses som intressenter för detta projekt : 

- L&Ss kunder i Sverige 
- L&Ss leverantörer 
- L&Ss anställda i Sverige 

 

Vad händer sedan, efter PENG-analysen? 
Resultatet skall användas i examensarbetet Affärsnyttan med Jeeves och som underlag till en 
enkätundersökning med samma rubrik som har huvudmålet att utvärdera affärsnyttan med 
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affärssystemet Jeeves bland de företag som använder sig av systemet och som är medlemmar i Jeeves 
användarförening. Inernt, inom företaget kommer denna analys att användas som beslutsunderlag inför 
kommande projektsatsningar och som underlag för lokala analyser när det gäller nyttan med Jeeves för 
Lindberg och Sons verksamhet. 

Uppföljning 
Denna analys i sig är uppföljning på Lindberg och Sons investering som gjordes år 2008 och som hade 
huvudmålet att effektivisera verksamheten genom att öka intäkterna och sänka kostnaderna. En 
detaljerat förslag på uppföljning hittar ni dock under rubriken Hemtagning. 

Insikt 
En genomgång av hur PENG-modellen fungerar och hur den praktiskt kan tillämpas gjordes vid första 
mötet med analysgruppen. En presentation förbereddes som visade tydligt vilka mål en PENG-analys 
har, vad det är för slutresultat och nytta med att nyttovärdera samt alla deltagare fick övergripplig 
information om hur själva processen går till. Vad som bl a betonades var att det här inte handlar om att 
mäta nyttoeffekter med bokföringsmässig precision, utan att det istället främst handlar om att göra 
subjektiva värderingar med utgångspunkt från kvalificerad yrkesprofessionalitet. 

Objektets avgränsning 
Projektet omfattar Redovisning, Kund- och Leverantörsreskontra då det är endast dessa Jeeves 
moduller som Lindberg & Son AB använder sig av.  

 
Objektet 
Objektets ÄR-, NOLL- och BÖR-läge kan i korthet beskrivas enligt följande 

 

 

ÄR-läge - 2008 

Lindberg & Son hade 17 st anställda och omsättning 125 984 Tkr. Årets resultat för 2008 var – 2 909 
Tkr. Företaget använde sig av ett skrädarsytt system som var utformat exakt efter deras verksamhet 
och deras behov. Systemet utvecklades av deras dåvarande ekonomichef som kände alla 
affärsprocesser mycket väl och kunde därför skapa ett system som passade dem alldeles utmärkt. 
Företagets ledning och anställda var mycket nöjda med systemet och hur det fungerade. Anledningen 
till att de var tvungna att byta var för att den mannen skulle pensionera sig. De vill bli självständiga 
och få ett oberoende system som de själva kunde anpassa och växa i. Företaget gjorde en upphandling 
som resulterade i att Jeeves valdes som systemet som bäst svarade på deras krav. 

Faktaunderlag 2006 

- Antal anställda – 17 st 
- Omsättning – c:a 125-126 miljoner svenska kronor 
- Årets resultat – c:a – 2 909 miljoner svenska kronor 

NOLL-Läge 
Noll-läget är datumet när Jeeves sattes i drift vilket var i under 2011. Det är aldrig enkelt att byta 
affärssystem. Jeeves implementationen hos dem skedde successivt då de började med att implementera 
först ekonomi delen och redovisningsmodullen används för fullt idag, men de andra integrationerna 
pågår i dagsläget och förväntades vara klara under 2012. 

BÖR-läge 
Bör-läget är i deras fall om 2-3 år då de ännu inte har påbörjar använda alla funktioner som Jeeves kan 
erbjuda. Integrationer med andra system och dataöverföring pågick när workshopstillfällen ägde rum. 
Då pratade vi att när allt är klart vilket beräknas vara år 2012 och de två kommande åren efteråt 
kommer att visa Jeeves full kapacitet. Det är då de hoppas på att få bättre statistik och bättre rapporter 
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som i sin tur ska leda till ökad kundnöjdhet och som kommer att göra dem mer konkurrenskraftiga. En 
del av systemet som används redan idag visar redan positiva effekter som man känner när man tittar på 
deras årsredovisning också 

Faktaunderlag 2010 

- Antal anställda: 23 st 
- Omsättning: 119 070 miljoner svenska kronor 
- Årets resultat: + 241 Tkr 

 

Identifierade nyttoeffekter 
I en individuell brainstormingprocess identifierades så många nyttoeffekter som möjligt. Detta gjordes 
under workshop nummer 1 då alla deltagare fick möjligheten att bedöma vilka nyttoeffekter Jeeves 
kunde tänkas leverera för företaget. Dessa effekter noterades på post-it-lappar, vars innehåll sedan 
grovstrukturerades så att lappar med likartat innehåll fördes ihop. De fick råd att påbörja varje 
nyttoeffekt med adjektiv i komparativ form ”Bättre”, ”snabbare”, ”mindre” osv. 

 

Strukturerade nyttoeffekter 
De olika nyttoeffekterna sammanfördes sedan i huvudgrupper med likartad nytta. De två grupper som 
då definierades som huvudmål med investeringen var ”Högre intäkter” och ”Lägre kostnader”. Högre 
intäkter bryttes ner till Bättre försäljning och Högre effektivitet. Lägre kostnader i sin tur bryttes ner 
till Högre effektivitet, Kortare genomloppstider och Billigare att anpassa till nya processer. Dessa 
nyttoeffekter har sedan var för sig brytats ner ytterligare till lägre nivåer. För samtliga nyttostrukturer 
finns en logik inbyggd på så sätt att läsning från höger till vänster ska kunna ske med verbet ”GER” 
och läsning från vänster till höger ska kunna ske med verbet ”KRÄVER”. 

 

 

 



 

 

 

Figur 9 Nyttostruktur Lindberg & Son AB



 

 

Värderade nyttoeffekter 
Värdering av effekterna i pengar har gjorts dels under analysmötena och dels som hemarbete mellan 
de olika mötena. De värdena som åsatts har baserats på deltagarnas uppgifter om fakta och på 
subjektiva rimlighetsbedömningar. Värdena avser bruttonytta och redovisas som ”snittnytta” dvs 
genomsnittliga årsvärden. För de angivna värdena finns även den ”säkerhetsgrad” med vilken 
bedömningen har skett redovisad i olika färger, grönt, gult och rött. Grönt färg avser ”Direkt nytta”, 
gul färg avser ”Indirekt nytta” och röd färg avser ”Svårvärderbar nytta”. 

 Värderade nyttoeffekter – Högre intäkter och Lägre kostnader 
 

1. Nöjdare kunder – 28.5 MKr                      17 Mkr 8 Mkr 3.5Mkr 

Med analysgruppen kom vi fram att deras kunder skall bli nöjdare när de få bättre statistik och bättre 
kundanalys tack vare Jeeves. Att deras kunder skall vara nöjdare betyder att de ska köpa mer och detta 
kommer att påverka positivt deras omsättning. De förväntar sig en ökning på 15%, vilket betyder 28.5 
miljoner kronor mer. 

2. Frigöra tid – 1.821 Mkr                             1.821 Mkr 0 Mkr  O Mkr 

Felix Lindberg var helt övertygad om att när de börjar att använda Jeeves med full fart kommer detta 
att leda till frigjord tid, tack vare mindre administration och tack vare att de skall få ett snabbare 
ekonomisky system. De är 23 anställda nu och om vi räknar att varje person sparar 1.00 timme per dag 
är detta c:a 23 arbetstimmar om dagen x 264 arbetsdagar per år = 6 072 timmar x 300 kr/timme = 
1 821 600 kr 

3. Mindre bemanning – 1.689 Mkr                       1.2Mkr  489 Tkr O Mkr 

En annan nyttoeffekt som analysgruppen kom fram var att deras behov av bemannings skulle sänkas 
och detta också tack vare att alla processer och aktiviteter skall automatiseras tack vare Jeeves. Om vi 
säger att de sparar kostnader får två anställda heltid, för ett år blir detta 264 arbetsdagar x 8 timmar = 
2 112 arbetstimmar per anställd per år x 2 då det är två anställda som de sparar = 4 224 timmar x 400 
kr = 1 689 600 kr  

 

Kostnader för nyttan  

Den delen finns i Bilaga 4 – PENG Lindberg & Son 
 

Validering och hindersanalys 
 
Den delen finns i Bilaga 4 – PENG Lindberg & Son 
 
 
Nettonytta och hemtagningsansvar 
 

Röd 17 000 Tkr 
Gul 8 489 Tkr 
Grön 6 521 Tkr 
Summa 32 010 Tkr 
Kostnad 4 592 Tkr 
Nettonytta 27 418 Tkr 
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Figur 10 Nettonytta Lindberg & Son AB 

 

 

Figur 11 Nyttostapel Lindberg & Son AB 

Hemtagningsuppgifter 

Den delen finns i Bilaga 4 – PENG Lindberg & Son 
 
Sammanfattning Case 2 
Jeeves implementationen hos Lindberg & Son AB anses vara väldigt lyckad med ungefärlig nettonytta 
per år – 27 Mkr, vilket i sin tur är c:a 25% av deras årsomsättning för 2010. De mål som företaget ville 
uppnå genom investeringen, nämligen högre intäkter och lägre kostnader, är uppnådda tack vare de 15  
De största nyttoeffekter på Lindberg & Son AB: 
-  Nöjdare kunder som står för c:a 28.5 Mkr av nettonyttan 
-  Frigjord tid som står för c:a 1.8 Mkr av nettonyttan 
-  Mindre bemanning som står för c:a 1,7 Mkr av nettonyttan 
 
 

Enkät 1 - Jeeves 

Enkäten skickades till samtliga företag som är medlemmar i Jeeves användarföreningen. 

Enkätensformulär hittar ni i bilaga 1. 

Som resultat har vi i skrivandets stund fått 41 svar som vi noggrant har bearbetat och presenterat i 
följande diagrammer. 

Fråga 1: Vilket företag jobbar du på? – Svar på denna fråga visas inte här eftersom det är några företag 
som har velat vara anonyma.  
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Fråga 2: Hur långe har ni använt Jeeves? 

Bland de 41 företagen som svarade på vår undersökning har 55 % använt systemet i mer än 5 år och 
22.50% har använt systemet mellan 1-3 år samt lika mycket, 22.50% mellan 3-5 år. 

 

Figur 12 Företagens fördelning i användartid 

 

Fråga 3: Varför valde ni att implementera Jeeves? Investeringen uppskattas som: 

Bland de 41 företag som svarade på vår undersökning så har 35.18 % valt att göra en 
kostnadsreducerande investering, 27.77% uppskattar investeringen som tvingande, 20.37% valde 
Jeeves för att ble mer konkurrenskraftiga och 16.66% ville höja intäkterna med hjälp av Jeeves. 
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Figur 13 Företagens fördelning enligt investeringsmotiv 

 

 

Fråga 4: Vilket anpassningsalternativ har ni tillämpat? 

 

Alternativ A1 – Anpassa Jeeves till företagetsprocesser 

Alternativ A2 – Anpassa företagetsprocesser till Jeeves 

81.58% har valt att anpassa Jeeves till företagsprocesserna och 18.42% har valt andra alternativet- att 
anpassa företagsprocesserna till Jeeves. 



35 

 

 

Figur 14 Företagens fördelning enligt anpassningsalternativ 

 

Fråga 5: Har ni i samband med Jeeves implementationen upplevt någon av de följande 
nyttoeffekterna? 

 

Efter vi har tittat lite närmare på fördelningen bland användarna så är det dags att kolla på huvudfrågan 
med hela undersökningen, vilken är i stort sett är att visa affärsnyttan med Jeeves. För att kunna på det 
bästa sättet svara på frågan om det finns nytta med Jeeves och hur stor den är så har vi utifrån de två 
PENG-analys som vi genomförde, tagit fram 26 nyttoeffekter som har uppstått/förväntas uppstå hos de 
två studerade företag. Dessa 26 nyttoeffekter fick värderas av de 41 användande företag som svarade 
på frågan om de i samband med implementeringen av Jeeves har upplevt någon av de följande 
nyttoeffekterna och om ja, hur stor nyttan har varit. Slutresultatet visas här nedan i ett sammanställt 
diagram. Detaljerat beskrivning på varje nyttoeffekt finns i bilaga 2. 

På bilden nedan kan vi konstatera att de största nyttoeffekterna är bättre statistik, ökad 
informationstillgång, bättre informationshantering, högre effektivitet och att det blir lättare att anpassa 
till processer. 

 



  

Figur 15 Sammanfattning på upplevda nyttoeffekter och respektive andel i procent



 

Fråga 6: Lever Jeeves upp till de förväntningarna som ni hade när ni valde att implementera systemet? 

Sista frågan i enkätundersökningen handlade om kunden tycker att Jeeves lever upp till de 
förväntningarna som han hade när han valde att implementera systemet. Svaren som vi fick visar att 
78.38% av kunderna är nöjda me systemet och tycker att det lever upp till deras förväntningar, medan 
21.62% håller inte med om det. 

 

Figur 16 Företagens fördelning enligt kundens nöjdhet med Jeeves 

För att kunna leverera ett ännu mer detaljerat underlag till SYSteam så har vi även kollat på hur 
kundtillfredsställelsen ser ut gentemot respektiv anpassningsalternativ som kunden har valt. 

När frågan ”Lever systemet upp till era förväntningar?” ställs till de som har valt att anpassa sina 
företagsprocesser till Jeeves får man svaret att 57.28% är nöjda med sitt beslut och 42.84% anser att 
systemet inte lever upp till deras förväntningar. 

När samma fråga ställs till de som har valt att anpassa Jeeves till sina företagsprocesser får vi det 
tydliga svaret att 83.30% är nöjda med sitt val och endast 16.70% tycker inte att systemet fungerar bra 
med anpassningen de har gjort. 

Detta talar tydligt om att maximalt kundtillfredsställelse uppstår när Jeeves anpassas till 
företagsprocesserna och att detta är ett utav de bästa möjligheterna. 

Vi valde att korsa också kundnöjdheten med användartiden och resultatet som visas nedan talar om att 
den största nyttan uppstår när man har använt systemet i mer än 5 år. 
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Figur 17 Företagens fördelning enligt användartid korsat med kundens nöjdhet 

Sammanfattning: Det är lönsamt att investera i Jeeves då systemets implementation resulterar i väldigt 
många positiva nyttoeffekter som vi har detaljerat studerat i den här enkätundersökningen. De flesta 
nyttoeffekter uppstår efter att man har använt systemet antingen mellan 1 och 3 år eller även mer än 5 
år. Detta är normallt för ett affärssystem och alla kunder bör ha förståelse just för det att de flesta 
nyttor börjar kännas av först några år efter att systemet har satts i drift. 

Något annat som framgår väldigt tydligt från denna enkätundersökning är att kundnöjdheten är störst 
bland de som har valt att anpassa Jeeves till företagets processer och inte att anpassa processerna till 
Jeeves.  

Diskussioner 

Här har vi valt att presentera våra egna tankar och reflektioner kring allt som presenterades i detta 
examensarbete.  

Syftet med detta examensarbete att värdera nyttan med affärssystem kändes väldigt lämpligt för oss,  
som i tre år har studerat allt om begreppet affärssystem. Under dessa tre år hade vi studerat väldigt 
mycket kring affärssystemets uppbyggnad, livscykel, upphandling och implementering. Vi hade gjort 
både den praktiska delen med implementering, konfigurering och anpassning och samtidigt gått 
igenom många böcker, föreläsningar, artiklar och olika teorier. Det enda som saknades i hela den 
kedjan fick vi med hjälp av detta examensarbete. Det var nämligen att se hur affärssystemet påverkar 
verksamheten och vilken nytta de olika företag har med implementeringen av ett affärssystem, i vårt 
fall då affärssystemet Jeeves. 

För att svara på denna fråga, var vi tvungna att fördjupa oss mycket inom några områden och det är 
just våra tankar kring dessa områden som vi skulle vilja dela av med oss. 

De aktuella områdena är: 

- Affärsnyttan med IT-investeringar 
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- Nyttovärdering av affärsnytta 

- PENG-modellen som ett ”verktyg” för att utvärdera affärsnyttan med en IT-investering 

När vi fördjupade oss inom det första området och läste igenom alla böcker som vi har använt för 
grund till vår teori referensram, kändes det som att en helt ny värld hade öppnats framför oss. En värld 
där våra kunskaper om affärssystem mötte verkligheten. En stor del av allt vi läste bekräftade något vi 
redan var medvetna om – att IT investeringar inte alltid leder till förbättrat företagsprestanda. Vid 
många olika tillfällen har vi fått namn på olika institutioner och företag som har misslyckats med stora 
IT projekt och på grund av det tappat enorma summor pengar. Det är just därför, det var så givande för 
oss att få läsa olika teorier som den som Soh och Markus (1993) har utvecklat eller Davenport (1998), 
till exempel. Det som vi hade fått lära oss under utbildningstiden att det alltid finns två olika 
möjligheter för företag som har valt att implementera affärssystem bekräftades med dessa teorier. Det 
är så att man antingen väljer att anpassa sina verksamhetsprocesser till affärssystemet eller så väljer 
man att anpassa affärssystemet till sin verksamhet. 
 De flesta teorier och våra egna reflektioner överensstämmer med det att i de flesta fall är bästa 
lösningen att välja standard versionen och anpassa företagsprocesserna till affärssystemet än tvärtom. 
Detta argumenteras med mindre kostnader för drift och underhåll, lätt tillgängliga uppdateringar på 
mjukvaran och framför allt förändring i verksamheten som kan leda till optimering av 
huvudprocesserna vilket i sin tur kan resultera i ökade intäkter och sänkta kostnader. Det är precis 
kunskapen om en sådan nödvändig förändring i verksamheten som teorier som Sohs och Markus 
(1993) teori har målet att sprida vidare. Det är just deras teori som säger att IT-investeringar kan 
omvandlas till IT-tillgångar om och endast om de används på rätt sätt och om rätt politik från 
företagets sida förekommer. De vill öka medvetandet hos CIO och företagare att behovet som får de 
att leta efter nya affärssystem är kanske ett behov orsakat av faktumet att deras interna rutiner och 
processer kan bli bättre. 
 Många IT-ansvariga tror fortfarande att genom bara att satsa pengar och betala för en IT-investering, 
de kommer att få ökad vinst eller bättre företags prestanda. Detta är inget måste och praktiken visar att 
man måste inse behovet av förändring och genomföra de nödvändiga förändringarna i 
företagetsstruktur och processer för att kunna på ett lyckat sätt ta emot en ny IT-investering.  
De flesta teorier om nyttan med IT-investeringar som vi har gått igenom visar att om ett företag vill 
uppnå maximalt vinst och förbättra sin prestanda i samband med en IT-investering, så måste företaget 
göra förändringar i sitt arbetssätt då IT investeringen i sig inte garanterar förbättrad företagsprestanda 
eller ökad vinst. Budskapet som Soh och Markus (1993) försöker att spridda genom sin processteori är 
att en IT-investering i sig inte betyder något om den inte används på rätt sätt. Det är därför en 
investering omvandlas till en IT-tillgång först när företagets politik utnyttjar investeringen effektivt. 
De IT-tillgångarna växer sedan till IT-påverkan med hjälp av företagets anställda och de olika 
enheterna om de används på rätt sätt. Denna process påverkas av organisatoriska strukturer, processer 
och företagets kultur. Först efter IT-påverkan kombineras med gynnsamma ekonomiska och 
miljömässiga villkor uppstår det önskade resultatet. 

Denna teori är något som vi förstår och håller helt med. Det är just därför, det var ännu mer intressant 
för oss att genomföra PENG-analyserna och enkätundersökningarna för att kontrollera om detta 
stämmer i Jeeves fall. Vi var väldigt överraskade av resultatet. Resultatet av undersökningarna visade 
att de nöjdaste kunderna hade gjort precis tvärtom och anpassat systemen till sina processer. De som 
hade anpassat processerna till Jeeves var mycket mindre nöjda än de som hade valt att anpassa 
affärssystemet till sina processer. Enligt de nyttoeffekterna som de utvärderade så visade sig att en av 
de största fördelarna som Jeeves har är systemets anpassningsförmåga. Systemet anpassas alldeles för 
lätt till de flesta verksamheten och det är därför folk upplever detta alternativ som ett bättre val för 
deras företag.  

Det som vi ser som en av de största fördelar med Jeeves kan faktiskt även vara en av de få nackdelar 
med systemet. Förmågan att anpassas lätt till företagets processer frestar de flesta IT ansvariga som 
vägrar fundera över om det som är lättast är också den bästa varianten. Ibland kan det vara så att 
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företaget har ett komplext behov av att inte bara byta affärssystem, utan göra förändringar i sina 
verksamhetsprocesser eller struktur.  

Det är just här som är den lämpligaste platsen att nämna om nyttovärderingen och de olika 
nyttovärderingsmetoderna. Huvudsyftet med nyttovärderingen är just att ta reda på om en viss IT-
investering kommer att vara lönsam och om det är värt att satsa pengar. På vägen medan man får tag i 
det så blir företagets ledning också enad om vad som är viktigast för företaget, vilka nyttoeffekter som 
prioriteras högst och hur man kan uppnå dem. Genom att svara på dessa frågor får man också veta om 
det är några förändringar i verksamheten som bör göras för att åstadkomma målen och hur man ska 
göra det samt hur man ska göra en uppföljning på att nyttan är uppnådd.  

- Nyttovärderingen gör verksamheten uppmärksam på flera nyttor som satsningen kan leda till. 
Nyttor som annars kanske gått förlorade. 

- Nyttovärderingen låter företag prioritera rätt saker inom den begränsade tid och pengar som 
finns 

- Nyttovärderingen planerar och styr arbetet mot de mål som är uppsatta 
- Nyttovärderingen fångar in och hanterar förändringar i omvärlden som kan påverka den 

förväntade nyttan  
- Nyttovärderingen gör en slutlig uppföljning av vad nyttan blir för att lära för framtiden 

Det finns i princip många olika nyttovärderingsmetoder som man kan tillämpa, både finansmässiga 
och sådana som bedömer verksamhetsnyttan och värderar även mjuka nyttor som kundnöjdhet och 
bättre image som är mycket svårvärderbara annars.  

En sådan metod är PENG-modellen, som vi har använt oss av. Vi har valt att använda just den 
modellen för att både vi och vår uppdragsgivare tyckte att resultatet som man får av en 
nyttovärderingsanalys är mycket värdefullt beslutsunderlag som kan användas i framtiden. Vi valde att 
använda modellen också för att den inte var mycket tidskrävande (då båda studerade företag hade 
väldigt tajta scheman) och främst för att det är en metod som tar hänsyn till och synliggör mjuka nyttor 
som också har stor påverkan i företagets omsättning.  

Slutsatser 

Detta examensarbete genomfördes för att nyttovärdera affärsnyttan med affärssystem i allmänhet och 
systemet Jeeves i synnerhet. 

Inom den teoretiska referensramen som vi har beskrivit ovan har vi fördjupat oss väldigt mycket inom 
affärssystem området. Vi påbörjade teoriramen med lite allmän information om vad 
informationssystem är och vilka olika typer informationssystem som finns. Vi har tagit hänsyn till de 
flesta begrepp som finns med i affärssystemets utveckling, uppbyggnad och upphandling och 
införande. Vi har beskrivit affärssystemet Jeeves och dess moduler. Den viktigaste poängen i 
teoriramen är om affärsnyttan med IT-investeringar. Vi har tittat på flera olika teorier om hur ett 
företag kan förbättra sin prestanda i samband med genomförda IT-investeringar. Vi har även gått 
igenom olika nyttovärderingsmetoder och fördjupat oss inom PENG-modellens uppbyggnad och 
struktur då det är just PENG-modellen som vi har använt oss av vid genomförandet av de två 
nyttovärderingsanalyser. 

I detta arbete har vi också tagit hänsyn till Davenports (1992) 9 olika kategorier att stödja företagets 
innovationsprocesser som också leder till It effektivisering.  

Inom den praktiska delen av vårt arbete har vi genomfört två PENG-analyser hos företagen Ricoh AB 
och Lindberg & Son AB. De är två oberoende av varandra Jeeves kunder. Företagen skiljer sig väldigt 
mycket i storlek då Ricoh kan kategoriseras som ett stort företag och Lindberg & Son som ett 
medelstort företag. De två företag skiljer sig också i användarfas av Jeeves då Ricoh har använt 
systemet redan i 3 år, medan Lindberg & Son använder i dagsläget endast vissa funktioner av systemet 
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och håller på med att sätta i drift resterande moduler. Det är därför medan vi genomförde 
nyttoanalyserna så fick vi möjligheten att värdera både nuvarande nyttor och framtida/förväntade 
nyttor. 

Båda analyser visar att det finns en stor affärsnytta med Jeeves och bägge företag är nöjda med hur 
systemet har påverkat deras verksamhet. Deras nytta uppskattas till 11 gånger i genomsnitt större än 
kostnaden för den.  

De nyttoeffekter som vi tillsammans med bägge företag kom fram till under de flera workshops-
tillfällena har vi sammanfattat i en enkätundersökning som vi skickade till alla företag i Sverige som är 
registrerade i Jeeves Användarförening. I skrivandets stund har vi fått sammanlagt 41 svar, som vi har 
bearbetat och presenterat i detta arbete. 

Enkätundersökningen visar att samtliga 26 nyttoeffekter som har upplevts på både Ricoh och Lindberg 
& Son är väldigt stora bland de andra 41 företag också. Samtliga nyttoeffekter har upplevts av de 
flesta företag och trots att siffrorna varierar från effekt till effekt så kan vissa nyttor gå upp till mer än 
90 % positiva nyttor. 

Utifrån enkätundersökningen och vår studie om nyttan med affärssystem kan vi dra några slutsatser 
som vi anser gäller för affärssystemets påverkan och effekt i organisationer i allmänhet: 

- De flesta investeringar i affärssystem påbörjas med förhoppningen att sänka kostnader och öka 
intäkterna 

- Investeringarna definieras oftast antingen som konkurrensförändrande eller som 
kostnadsreducerande 

- De flesta företag väljer att anpassa affärssystemet till sina verksamhetsprocesser och en stor 
del av de (c:a 70%) är nöjda med sitt val. 

- 8 av 10 företag tycker att affärssystemet som de har valt lever upp till deras förväntningar 

- Både undersökningar visar att affärssystemet i allmänhet har väldigt positivt inflytande över 
organisationens som kan utvärderas med hjälp av de studerade 26 nyttoeffekter och bland 
annat kan vi sammanfatta att informationstillgång, integration mellan processer och 
anpassning till olika processer är effekter som upplevs väldigt starkt av alla tillfrågade företag. 

- De flesta nyttoeffekter uppstår 5 år efter att man har använt affärssystemet. Detta bekräftar det 
redan kända faktumet att det tar en viss tid innan affärssystemet levererar det önskade 
resultatet.  

Vi skulle gärna vilja rekommendera till SYSteams Jeeves - konsulter att lägga större fokus och 
genomföra alltid nyttoanalyser i samband med Jeeves implementation för att ta reda på om det bästa 
alternativet är det som de flesta väljer bara för att det är lättast (nämligen att implementera Jeeves till 
sina processer). Trotts att de flesta kunder är nöjda med sitt val, finns det en del indikatorer i 
enkätundersökningen som påvisar att missnöjen vid anpassning av företagsprocesserna till Jeeves 
växer hos vissa nyttoeffekter, men minskar hos andra nyttoeffekter. Det är därför viktigt att för var och 
en kund genomföra individuella PENG-analyser eller andra nyttovärderingsanalyser som kan visa på 
ett tydligt sätt vilka nyttoeffekter som skall prioriteras och om implementeringen av själva 
affärssystemet är det enda åtgärdet som behövs för att de önskade resultatnyttorna skall uppnås. 

Något som vi gärna skulle vilja få läsa mer om i framöver är just om valet av anpassnings alternativ. 
Detta examensarbete visar att det är ett antal olika nyttoeffekter som uppstår tack vare affärssystem 
implementering på företag. Det blir också klart att den största nyttan kommer först efter 5 år 
användningstid. Det som återstår att se är hur ett företag kan göra det bästa valet när det gäller frågan 
att anpassa systemet till processerna eller tvärtom? Vad beror det på? Det är just den motsägelsen 
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mellan teori och praktik som vi skulle vilja reda ut i framtiden. Till dess får vi nöja oss med resultatet 
att 7 av 10 företag av de som har valt att anpassa affärssystemet till sina processer är nöjda med 
implementeringen och tycker att systemet lever upp till deras förväntningar. 
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