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SAMMANFATTNING 
I den här uppsatsen har värdeskapande genom IT-investeringar inom en organisation 

studerats för att hitta vad som styr värdeskapandet samt hur värdet formas. Inledningsvis 

utfördes en kvantitativ studie för att urskilja företag med tydliga IT-investeringstrender i 

Sverige. Utifrån detta gjordes sedan en kvalitativ studie genom en djupgående undersökning 

av tre svenska företag som verkar inom branscherna livsmedel, bank och tillverkning för att 

kunna göra intressanta jämförelser. Syftet har varit att finna hur värdeskapande med hjälp av 

IT fungerar genom att granska strategiarbetet och dess utmaningar. Ytterligare ett syfte var att 

studera vad för slags värden olika IT-investeringar skapar. Genom de studier som har gjorts 

har vissa trender uppvisats, främst att IT är av stor betydelse för alla tre bolagen. Detta syns 

både i ökade resurser samt ett ökat intresse genom hela organisationen för IT:s värde. 

Resultatet tyder på att det tydligaste och främsta värdet som IT medför är 

kostnadseffektivisering samt kontroll av interna processer. Ett mindre, men växande värde är 

intäktsökning genom innovationsrika IT-investeringar. Integration av IT- och affärsstrategier 

är av betydelse för att få ut ett högre affärsvärde av IT-investeringar. 
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1 INTRODUKTION OCH BAKGRUND 
Det finns tre rådande trender i samhället som förändrar hur vi lever: urbanisering, 

globalisering och digitalisering. Den sistnämnda, digitalisering, har blivit särskilt uttrycksfull 

i det moderna samhället där allt runtomkring oss blir mer uppkopplat och det digitala syns 

mer i både hemmet och i näringslivet. År 2015 rankades Sverige tvåa i världen inom 

affärsdigitalisering i en undersökning som Digital Agenda for Europe genomför varje år. 

Undersökningen handlar om hur väl företag använder sig av digitaliseringens möjligheter, 

dels genom effektiviseringar, dels genom att nå ut till nya kunder och affärsmöjligheter (EC 

2015). De möjligheter som existerar i och med digitaliseringen anses oändliga. Eftersom 

samhället förändras måste även näringslivet anpassas till det digitala genom att traditionella 

strukturer förändras. En del fysiska varor blir digitala tjänster, effektivisering kan göras med 

digitala plattformar och företagen kan bredda sin kundbas genom internationalisering. Den 

ökande konkurrensen som råder inom många branscher bidrar till att företagen får ett större 

tryck på att arbeta med innovation, som till stor del drivs av att digitalisera tjänster i dagens 

samhälle (SOU 2015:91). 

Dagens företagsmiljö grundar sig allt mer på vilka konkurrensfördelar företag har jämfört 

med sina konkurrenter och mer tonvikt läggs därför på hur företag kan effektivisera sin 

operationella drift, men även sin produkt- och tjänsteutveckling (Mooney et al. 1996). 

Informationsteknik har blivit en ovärderlig resurs för moderna företag och investeringar i IT 

uppgick till 3.7 biljoner dollar år 2011 (Wang et al. 2012, 326-327). Idag är företag ofta 

beroende av IT i någon typ av form, antingen som en internt distribuerad stödfunktion eller 

som en större kärnfunktion i hela verksamheten (Mooney et al. 1996). Enligt en studie gjord 

av McKinsey (2009) levererar IT, initialt, två typer av värde för en organisation: det första 

genom hårdvara och mjukvara och det andra genom värdeskapande såsom innovation, 

säkerhet och andra tjänster. Innovationer inom det digitala har blivit allt viktigare för den 

ekonomiska tillväxten, men även avancerad teknik krävs för att både klara sig på en 

konkurrenskraftig marknad och för att nya innovationer ska ha en stabil plattform att växa på 

(SOU 2015:65).  
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1.1 PROBLEMATISERING  
Vanligtvis har IT setts som en stödfunktion till huvudverksamheten i företag där målet har 

varit att effektivisera och sänka kostnader. Med tiden har detta förändrats och IT ses allt mer 

som ett sätt att även skapa intäkter och används för att öka kvaliteten på varor och tjänster 

(Olve och Falk 1996, 12). För att använda IT som en del av den vinstdrivande verksamheten 

måste företag däremot använda en strategisk synvinkel. Detta innebär att företag behöver ta 

hjälp av företagsekonomiska principer och att IT-chefer måste ta sig an nya roller där fokus 

inte enbart ligger på teknologin, men även på affärsprocesser (Bloch och Hoyos-Gomez 

2009). Genom att optimera de IT-investeringar som görs kan företagsvärdet ökas, vilket kan 

leda till minskade operationella kostnader och i slutändan ökad vinst. För att åstadkomma 

bästa resultat behöver alla avdelningar inom en organisation samverka med IT för att kunna 

optimera resultaten (Bloch och Hoyos-Gomez 2009). Då IT blir större och större inom många 

företag behöver ett företags IT-strategier integreras och anpassas med den generella 

verksamhetsstrategin, för att på så sätt kunna erhålla största möjliga värde av IT (Grembergen 

och De Haes 2009). Denna anpassning av IT-strategier och affärsstrategier är någonting som 

många företag arbetar med, men som ofta blir problematisk, eftersom att det fortfarande 

anses svårt att koppla affärsvärde med IT-investeringar. För att kunna erhålla värde av IT-

investeringar behöver affärsstrategier och IT-strategier integreras mer och inte vara åtskilda 

(Haverblad 2006). Det går att urskilja en trend av ökade investeringar inom IT bland dagens 

företag, men det är ofta svårt att urskilja hur investeringarna faktiskt skapar värde och 

lönsamhet för företaget (Mooney et. al 1996). Problematiseringen mynnar således ut i varför 

och hur företag väljer att göra IT-investeringar när värdeskapandet av dessa kan vara diffusa, 

samt hur problematiken kring anpassning av IT-strategier och affärsstrategier ser ut i 

praktiken. 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur svenska företag arbetar med IT i sitt 

strategiarbete och hur de kan skapa värde för sina verksamheter med hjälp utav IT. Studien 

syftar till att undersöka om det finns en korrelation mellan ökade investeringar inom IT och 

värdeskapande. Värdeskapandet i sig kan bestå av internt värde i form av 

kostnadsbesparingar och processförbättringar samt externt värde i form av innovationer och 

utveckling mot exempelvis kund. Följande frågeställningar har formulerats för att uppfylla 

detta syfte: 
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- Hur bidrar ökade investeringar inom IT-support respektive IT-utveckling till 

värdeskapande för ett företag? 

- Hur påverkar integrationsgraden av IT-strategier och affärsstrategier ett företags IT-

investeringsprocess och värdeskapande? 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Definitionen av IT i den här uppsatsen är hårdvara och mjukvara i kontexten av utveckling 

och support på ett företags IT-avdelning. Värdeskapande genom IT är även ett område som är 

svårdefinierat och kommer att begreppsligas specifikt för denna studie. De företag som ska 

undersökas är svenska företag vars kärnverksamhet inte utgörs av IT – alltså företag som inte 

säljer hårdvara, mjukvara eller IT-tjänster direkt mot kund i första hand. Exempel på företag 

som inte tas med i studien är de som ingår i branscherna IT, datakonsultverksamhet och 

telekommunikation.  Företag som anses intressanta är därför privata företag inom till exempel 

branscherna bank, detaljhandel, livsmedel eller industri. Lämpliga företag valdes ut genom en 

inledande kvantitativ studie där en tydlig investeringstrend inom IT kunde urskiljas.  

2 TEORI 
Teorin inleds med att definiera området informationsteknik och hur detta kan delas upp i 

support respektive utveckling. Därefter används både organisationsteori och marknadsteori 

för att kunna beskriva anpassning mellan IT-strategier och affärsstrategier inom ett företag. 

För att kunna besvara frågeställningen förklaras teorier kring mätning av IT-värde och en 

egen analysmodell skapas för processen kring hur värde realiseras av IT-investeringar. 

Ytterligare en egen analysmodell skapas utifrån den presenterade teorin för att förklara 

mognadsgraden av hur väl ett företags affärsstrategier är integrerade med dess IT-strategier, 

sammankopplat med olika nivåer av värdeskapande. Definitioner och nyckelbegrepp som 

används i uppsatsen kan ses i bilaga 4. 

2.1 IT & IS 
Området Informationsteknik (IT) består av tekniken som samlar in information för 

användare, vilken behöver uppdateras, underhållas och ersättas vid behov (Lunt och 

Reichgelt 2014). IT är tekniken som krävs för att samla in, bearbeta, lagra och överföra 

information (Olve och Falk 1996, 11). Enligt The IT model curriculum definieras IT som en 

disciplin vars syfte är att möta användarnas krav genom val, skapande, applicering, 
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integrering och administration av datorteknik. De fem grundstenarna av IT är 

programmering, nätverk, människa-datorinteraktion, databaser och webbsystem (Lunt och 

Reichgelt 2014). 

Enligt Topi (2014) består informationssystem (IS) av själva informationsaspekten av 

informationsteknik. Det som förklaras som själva kärnan av IS är data, databaser och 

informationshantering samt infrastruktur av IT. En studie som Topi (2014) presenterar visar 

att forskning kring IS fokuserar på användarvänlighet, IT:s påverkan på affären och 

affärsresultat. Huvudfokus för IS är IT-applikationer snarare än IT-artefakter. IT-

applikationer verkar mot användaren, människan, och erbjuder en tjänst direkt till denne. 

Dessutom består applikationen av både mjukvara, hårdvara och information (Iivari 2014).  

2.1.1 IT SOM SUPPORTFUNKTION 
Som supportfunktion används IT inom företag för att styra diverse funktioner i värdekedjan 

(Manwani 2008, 42). Ett exempel är en affärsdel som består av köp och sälj där ett antal steg 

måste genomföras för att genomföra en transaktion. Detta kan automatiseras med hjälp av IT 

genom att skicka ordrar och skriva ut fakturor digitalt. Fungerar inte IT-applikationerna 

innebär det högst troligt ökade kostnader eller längre ledtider inom en organisation. 

Effekterna av supportfunktionen inom IT kan vara både negativa och positiva. De positiva 

syns genom det som tidigare uppgavs, vilket är automatisering och effektivare handläggning. 

De negativa effekterna kan uppstå om ett IT-system skulle fallera, vilket kan resultera i 

driftstopp som i sin tur kan påverka exempelvis e-försäljning negativt. Ytterligare en positiv 

effekt av IT som supportfunktion är att detta kan skapa affärsinformation genom att 

presentera meningsfull information för organisationen som kan påverka affärsbeslut. IT kan 

hjälpa till med att ta fram information om kunders köpvanor eller olika kundsegment 

(Manwani 2008, 42-43). En omställning inom IT:s supportfunktion kan bestå av att förändra 

det bestående systemet i form av effektivisering eller nya kombinationer. Detta sker oftast 

genom interna påtryckningar, vilka baseras på de faktorer som sker inom en organisation som 

exempelvis höga omkostnader, affärssystem eller ändrade värderingar (Bakka et al. 2006). 

2.1.2 IT SOM UTVECKLINGSFUNKTION 
Olve och Falk (1996, 12) anser att IT möjliggör nya organisationsformer, arbetstekniker och 

affärsprocesser och därmed kan IT ses som en strategisk resurs och ett betydelsefullt 

konkurrensmedel. Innovation är essentiellt för företag för att kunna skapa sig en 
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konkurrenskraft på marknaden genom att kunna ta fram nya produkter och erbjudanden eller 

genom att förbättra värdekedjorna. IT som utvecklingsfunktion innebär tekniska innovationer 

i form av nya produkter som är anpassade för antingen externt eller internt användande. 

Processinnovationer är förändringar i befintliga processer i hopp om att effektivisera dessa. 

Produkt- och tjänsteinnovationer är nya varor eller tjänster som är riktade mot marknaden, 

antingen nya eller befintliga (Kleis 2012). Förändringar inom en organisation som drivs av 

externa påtryckningar ter sig i uttryck av innovationer som baseras på exempelvis ny 

teknologi, nya marknader eller ökad konkurrens (Bakka et al. 2006, 271). Förändringar av 

förnyande karaktär är där hela system förändras och nya tankesätt tas in. Innovation kan te sig 

annorlunda för olika företag och ett exempel som Bakka et al. (2006, 273) tar upp är ett 

företag som sent tar in en elektronisk möteskalender, vilket är en utbredd teknik men som 

ändå kan ses som en innovation för just den organisationen. 

2.2 IT-STYRNING/STRATEGI - FRÅN SERVICEPARTNER TILL STRATEGISK PARTNER 
Informationsteknik präglar numera de allra flesta företag och branscher och krävs för att 

hänga med på en föränderlig och dynamisk marknad. I många år har IT-avdelningen och 

andra avdelningar i företag varit åtskilda, eftersom att det ansågs att de beslut och det som 

hände på IT-avdelningen kunde åsidosättas då det ändå var en egen del i verksamheten 

(Grembergen och De Haes 2009). I och med de förändringar som har skett inom tekniken och 

industrier har IT blivit en nyckelfaktor för affärsframgång i många organisationer (Manwani 

2008, 11). Grembergen och De Haes (2009) påpekar att detta beror på att i stort sett alla 

branscher är beroende av IT och alla dess lösningar där banker och hälsovård är exempel på 

detta. IT har ofta haft rollen som en stark operationell och stödjande funktion för många 

företag, men nu börjar IT istället skifta mer åt att fungera som en del av företagsstrategin och 

är dessutom med och formar nya företagsstrategier. Således handlar det inte längre bara om 

hur IT får verksamheten att rulla, utan snarare om hur IT kan användas för att erhålla andra 

konkurrensfördelar genom bland annat innovationer, intäktsökningar och andra 

kostnadsbesparingar. Manwani (2008, 12-13) förklarar vidare att IT ofta är fundamental för 

att kunna driva ett företags kärnverksamhet och även är en grundsten för att kunna förbättra 

de affärsprocesser som finns.  

Eftersom en trend syns där IT har skiftat till att bli en strategisk partner behöver också företag 

få den generella verksamhetsstrategin i linje med IT-strategin där de behöver anpassas till 

varandra och bli integrerade (Grembergen och De Haes 2009). Anpassning av IT-strategier 
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och affärsstrategier kan dock bli problematisk, eftersom att affärsstrategierna ofta handlar om 

att skapa affärsvärde genom investeringar. Värdeskapande investeringar inom IT kan dock 

vara svåra att urskilja. Värdet av IT-investeringar ifrågasätts och underskattas ofta när värde 

av IT-investeringar skall mätas. Automatisering ger exempelvis ofta omedelbart värde och 

resultat, medan det vid exempelvis förändringar av kritiska affärsprocesser tar längre tid att 

nå mål, vilket bidrar till att effekter och värdeskapande inte syns förrän efter en viss tid 

(Haverblad 2006, 149-150). Det existerar ofta brister i resultatuppföljning vid IT-

investeringar, då många av dessa saknar tydliga mål. De definierade nyckeltal som eventuellt 

finns är inte relevanta för resultatuppföljning utifrån verksamhetens strategiska mål och 

affärsperspektiv. Haverblad (2006) anser vidare att det existerar en tro om att tekniken 

ensamt ska infria målsättningar. Därav ifrågasätts ofta värde med IT och huruvida IT 

verkligen bidrar till företagets kärnverksamhet samt affärsvärde (Haverblad 2006). 

2.2.1 LIVSCYKEL FÖR IT-INVESTERINGAR 
För att kunna analysera ett företags processer kring IT-investeringar och värdeskapande 

presenteras en processmodell för nyttovärdering av IT-investeringar, nämligen Lundbergs 

(2009) 5-modell. 5-modellen bygger på tre grundstenar, vilka är Förändringar, Effekter och 

Mätning (FEM) (Lundberg 2009). Denna modell har kompletterats med tidigare nämnd teori 

om IT-support och IT-utveckling samt integration av IT-strategier och affärsstrategier, men 

också med hjälp av Manwani (2008) och Smallwood (2014) för att på så sätt skapa en 

täckande analysmodell över hur IT-investeringar skapar värde.  

Lundberg (2009) anser att första steget gällande en ny IT-investering handlar om att komma 

på förslag som kan leda till affärsvärde. Manwani (2008) förklarar vidare att det första steget 

är att definiera de strategiska målen och IT-målen tillsammans. Utifrån de mål som har satts 

upp definieras de affärsförbättringar som måste göras och de projekt som ska sättas igång 

(Manwani 2008). Även Smallwood (2014) anser att om IT ska kunna leverera värde måste de 

strategier som sätts inom IT vara affärsorienterade och inte fokusera på teknologin i första 

hand. Andra steget i 5-modellen handlar om att göra en nyttovärdering för det specifika 

förändringsförslaget (Lundberg 2009). Här påpekar även Smallwood (2014) att det är viktigt 

att specificera strategin för sin specifika bransch och att utveckla ett business case som hela 

organisationen kan följa. Tredje steget handlar om att faktiskt genomföra 

förändringsprojektet (Lundberg 2009), där bland annat företagsförändringarna designas och 

de nya systemen implementeras i organisationen (Smallwood 2014, 190). Det fjärde och 
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femte steget handlar om att kontrollera effekterna, för att på så sätt kunna verifiera att 

grunden finns för att realisera det mätbara värdet. Vanliga effekter kan exempelvis innebära 

att kunden faktiskt använder lösningen eller att ett visst arbetsmoment har automatiserats 

(Lundberg 2009) och även Manwani (2008) påpekar att förändringarna skall leverera 

företagsvärde. 

Grunden till analysmodellen som ses i figur 1 utgörs av denna 5-modell som Lundberg 

(2009) presenterar, vilken har kompletterats med andra forskares teser. Utifrån avsnitt 2.1.2 

och 2.1.3 adderades det huruvida det är interna eller externa påtryckningar som leder fram ett 

förändringsförslag, vilket är det första steget i processen. Även själva genomförandet av 

förändringen delades upp i huruvida det rör sig om en utvecklingsfunktion eller en 

supportfunktion som förändringen avser. Att verifiera effekter och mäta värde utvecklades till 

ett enda slutsteg i processen, då värdeskapandet av en IT-investering är diffust och kan te sig 

som både effekter och faktiska värden. Det empiriska materialet fick istället stå som grund till 

vad för slags värden som de olika företagen får ut av IT-investeringar. Detta steg anses även 

vara beroende av föregående steg där värdet kan te sig annorlunda beroende på om det är ett 

utvecklingsprojekt eller supportprojekt som genomförts. Avsnitt 2.2 om IT-styrning och 

anpassning av IT-strategier till affärsstrategier tas även hänsyn till i analysmodellen, där IT-

strategier omsluter hela processen, vilket i sin tur omsluts av affärsstrategier. Detta är dels för 

att få ett större perspektiv på vad som påverkar processen och dels för att många av 

författarna kring de valda teorierna framhåller att IT-förändringar skall vara affärsorienterade 

och leverera företagsvärde, alltså utgå ifrån och vara i linje med affärsstrategierna. Lundberg 

(2009) bekräftar vidare att en IT-förändring i sig sällan ger det eftersträvade värdet utan det 

krävs att förändringarna genomsyrar hela verksamheten för att ett visst värde ska uppnås. 

Detta inkluderar förändringar så som produktförändringar, kompetenshöjning och förändrade 

relationer med andra parter (Lundberg 2009, 24).  
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Figur 1: Livscykel för IT-investeringsprocessen 

Det sista steget i att säkerställa det planerade värdet av en ny IT-lösning är att mäta utfallet av 

en förändring. Detta kan innebära ekonomiska mätningar av besparingar och vinster, men 

även handla om nyckeltal så som nöjda kunder eller antal klagomål (Lundberg 2009, 72). 

Konceptet kring företagsvärdet av IS har mognat och utvecklats sedan 1990-talet och fram till 

2000-talet. I och med att dataprocesser växte till informationstjänster ökade viljan att 

utvärdera kostnaderna av IT och värdet av de system som IT skapar. Inom andra enheter i en 

organisation finns det ett antal tillvägagångssätt för att kunna mäta värde, såsom 

marknadsföring genom vinst och marknadsandelar. Det existerar dock inte ett uttalat sätt att 

mäta värde genom IT-satsningar (Hoadley och Kohli 2014).  

I slutändan skall ett projekt leverera det affärsvärde som korrelerar med de affärsmål som har 

satts (Manwani 2008). Värdeskapandet kan delas upp i två delar; först skapas en funktion 

som stödjer förändringen såsom affärsinformation eller förbättrade processer och sedan 

skapas ett värde som relaterar till utkomsten av förändringen i form av ökade intäkter eller 

nöjdare kunder till exempel (Manwani 2008, 41-42). Både Lundberg (2009) och Hoadley och 

Kohli (2014) anger att det finns tre typer av affärsvärde genom IT-investeringar. Det första 

värdet är kostnadsbesparingar och effektivitet genom införande av IT-lösningar, det vill säga 

kostnaden att driva en verksamhet före införandet av nytt IT-system jämfört med kostnaden 
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efteråt när lösningen väl är på plats och nyttjandet av den har blivit stabil. Det andra värdet är 

intäktsökningen efter införandet av ett nytt IT-system. Det tredje värdet är det kvalitativa 

värdet och förbättringar i nyckeltal, vilket kan handla om kundnöjdhet, trivsel och att 

företaget får ett starkare varumärke. Lundberg (2009) nämner däremot även att kostnader och 

intäkter kan påverkas av andra faktorer än bara själva IT-satsningen, vilket organisationen 

måste ha i åtanke.  

2.2.3 MOGNADSGRAD AV STRATEGISK IT-STYRNING 
Följande analysmodell kommer att användas för att granska de yttersta lagerna på IT-

investeringsmodellen mer djupgående då den har en mer övergripande bild över hur 

integrationen mellan IT-strategier och affärsstrategier påverkar värdeskapandet.  

Luftman (2014) anser att styrning av IT- och affärsstrategier som ligger i linje med varandra 

är viktigt för en organisations förmåga att implementera sin strategi. Mognadsnivån skiljer 

sig åt mellan organisationer i hur stor utsträckning som IT- och affärsstrategin ligger i linje 

med varandra. Det finns fem nivåer av mognadsgrad för strategisk IT-styrning och delas in 

efter hur välutvecklade strategierna (Luftman 2014) och stödfunktionerna (Kron och 

Wallgren 2015, 193) inom IT är. Den första nivån är initiala processer som sedan följs av 

hängivna, etablerade, förbättrade och optimerade processer. Vid mer utvecklade processer 

finns det en högre nivå av samarbete mellan affärs- och IT-strategierna inom organisationen. 

Detta hör ihop med värdeskapande, vilket blir högre då företaget befinner sig på en högre 

mognadsnivå (Kron och Wallgren 2015, 193). Vidare anser Luftman (2014) att ju högre upp i 

mognadsgrad som organisationen befinner sig på desto mindre blir gapet mellan 

affärsstrategin och IT-strategin. Förhållandet mellan mognadsnivåerna och värdeskapande 

visas i figur 2. 
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Figur 2: Mognadsgrad av styrning och värdeskapande 

För varje nivå finns det ett antal kriterier som mäts och de som ska mätas i den här studien är 

kommunikation, värde av IT, IT-arkitektur och affärsanpassning. Valet av dessa kriterier 

grundar sig i de kriterier som ansetts som viktiga vid värdeskapandet. Kriterierna är baserade 

på Luftman (2014) och Kron och Wallgren (2015), kompletterat med teorierna kring 

värdeskapande och anpassning av IT- och affärsstrategier. En sammanfattning av nivåerna 

ses i tabell 1 nedan. På den vertikala axeln återfinns de fem nivåerna av mognad och på den 

horisontella axeln återfinns de fyra kriterierna för varje nivå.  

Kommunikation är en viktig del enligt Luftman (2014) då det krävs för att organisationen ska 

kunna skapa förändring. Kommunikation står för hur väl organisationen förstår både IT 

genom affären och tvärtom. Genom att organisationen har en medvetenhet om vad IT gör för 

affären har företaget lyckats med att skapa ett intresse för IT och har inte en bakåtsträvande 

blick på IT där det endast ses som en kostnad.  

Värde av IT anges i tidigare teori kring investeringsprocessen och är även starkt kopplad till 

frågeställningen. Det innefattar de mätningsmetoder som organisationen mäter värdet av IT 

med och vad värdet av IT är, från kostnadseffektivitet till att skapa nya affärer. Desto högre 

medvetenhet och processer för att mäta värdet av IT-investeringar desto högre mognadsgrad 

gällande värde av IT. De beslutsprocesser som styr IT-investeringar är också kopplade till 

denna kategori. 
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IT-arkitektur är intressant för att se på vilken nivå företagen ligger i sin utveckling av IT-

processer och system, hur välutvecklade IT-system organisationen har och hur dessa system 

utvecklas, exempelvis med partners på en högre nivå. Hur stor del som läggs på support 

respektive utveckling styr nivå av mognad, där större del utveckling bidrar till högre nivå.  

Slutligen är affärsanpassning en viktig del för att analysera hur väl IT- och affärsstrategi 

ligger i linje med varandra. Affärsanpassning illustrerar rollen av IT inom organisationens 

strategiska affärsplanering. Hur affärsenheten och IT-enheten skapar strategierna tillsammans 

styr hur hög mognadsnivå organisationen har gällande affärsanpassning. 

Tabell 1: Förklaringar till mognadsgrader av styrning och värdeskapande 

Nivå Kommunikation Värde av IT IT-arkitektur Affärsanpassning 

1. Initiala Brist, inga 

kopplingar 
Tekniskt värde Traditionell, gamla 

system 
Konflikt mellan IT 

och affär 

2. Hängivna Begränsad mellan 

IT och affär 
Funktionell, 

kostnadseffektiv 
Transaktioner, 

fungerande support 
IT framstår som en 

tillgång 

3. Etablerade Bra förståelse 

mellan IT och 

affär 

Viss kostnads- 
effektivitet 

Integrerad över 

organisationen 
IT är en tillgång 

4. Förbättrade Enhetlig inom alla 

delar 
Kostnads- 
effektiviserad, 

intäktsökning 

Support 

välfungerande, viss 

utveckling,  
nya system 

IT driver affärs- 
strategin 

5. Optimerade Genomgående 

över 

organisationen 

Kostnadseffektiv, 

nya affärer och 

försäljning, ökad 

kundnöjdhet 

Optimala 

supportsystem, driver 

nya 

utvecklingsprojekt 

IT och affär 

samverkar 
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3 METOD     
Den här studien syftar till att undersöka hur och till hur stor del som investeringar inom IT 

kan bidra till olika former av värde, samt hur strategier kring IT-investeringar fungerar och 

integreras i organisationen. Både en kvantitativ och en kvalitativ metod kombineras i studien 

för att på så sätt få en så nyanserad och djupgående bild av problemet som möjligt. Att 

kombinera de olika metoderna möjliggör en djupare analys eftersom att olika perspektiv vägs 

in, vilket resulterar i en högre validitet för studien (Hesse-Biber 2010). 

Studien utgår från en abduktiv ansats, vilket enligt Alvesson och Sköldberg (2008, 55) kan 

ses som ett mellanting mellan induktion och deduktion. Induktion utgår från en mängd 

empiriska fall och skapar generaliseringar kring dessa, medan deduktion istället utgår från 

generella teorier och applicerar dessa på enskilda fall. Abduktion innebär att både det 

empiriska tillämpningsområdet och teorin utvecklas och justeras under forskningsprocessen 

(Alvesson och Sköldberg 2008, 54-56). Vi har skiftat mellan tidigare studerad teori och 

empiri för att kunna omtolka fenomenet, erhålla nya mönster och komma djupare i 

förståelsen av fenomenet. Den abduktiva ansatsen gav oss friheten att komplettera teorier och 

empiriskt material med varandra utefter studiens gång för att kunna utveckla en 

analysmodell, erhålla förståelse kring ämnet och uppnå syftet med studien. Abduktion 

innebär en hög grad av förståelse för fenomenet som studeras, vilket är den största skillnaden 

från induktiva samt deduktiva metoder (Alvesson och Sköldberg 2008, 55).  

3.1 KOMBINATION AV METODER 
Författarna har valt en kombinerad metod, innehållande både en kvantitativ och en kvalitativ 

metod, för att besvara frågeställningen i denna studie. Genom att kombinera kvalitativa 

studier i form av bilder och ord med en kvantitativ studie med siffror kan en djupare 

förståelse för problemet ges. Det finns ett antal skäl till varför en kombinerad metod kan vara 

bra och ett av de skälen som används i denna studie är triangulering, vilket innebar att en 

kombination av de olika metoderna användes för att få fram konvergens för att öka 

kredibiliteten av studien (Hesse-Biber 2010, 3-5). 

Författarna valde att kombinera metoderna eftersom att syftet bakom studien är att besvara 

frågeställningen utifrån en del “hårda” värden, men också utifrån “mjuka” värden. Hårda 

värden i form av siffror och statistik kring värdeskapande fås fram genom den kvantitativa 

analysen, där ekonomiska vinster ställs mot IT-investeringar. Neuman (2006, 151) anser att 
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en kvantitativ studie inte fångar upp de mjuka värdena eftersom det inte går att sätta siffror på 

dessa värden. Mjuka värden erhölls därför genom den kvalitativa studien genom tolkningar, 

ord, meningar och värderingar av respondenter där de själva får ge sitt perspektiv på 

värdeskapande av IT-investeringar i det egna företaget. 

Ett annat skäl till att kombinera de två metoderna var komplettering (Hesse-Biber 2010), 

vilket gjorde att författarna erhöll mer djup och förståelse för fenomenet då kombinationen av 

metoderna fyllde ut problematiken kring fenomenet till större del än om de hade använts 

enskilt. Ett tredje skäl för att använda en kombinerad metod var utveckling (Hesse-Biber 

2010), vilket vi också nyttjade då detta exempelvis innebär att en kvantitativ studie kan hjälpa 

till i utvecklingen av den kvalitativa metoden. I denna studie gav den kvantitativa studien 

indikationer och förståelse för företags IT-investeringar och trender före den kvalitativa 

undersökningen. Den kvalitativa studien innebar även att ett djup adderades till data och 

statistik som annars kunde ha varit något intetsägande (Hesse-Biber 2010, 3-5). I denna 

studie har en kvantitativ studie och en kvalitativ studie användas främst sekventiellt, då den 

kvantitativa studien genomfördes först för att erhålla ett urval av företag till den kvalitativa 

studien. Den kvantitativa studien gav en första bild av hur trenden är angående IT-

investeringar, samt en kartläggning av resultat på studerade företag. Genom detta första urval 

valdes därefter tre företag ut för mer djupgående analys både kvantitativt och kvalitativt. 

3.2 KVANTITATIV STUDIE 
En kvantitativ studie är användbar för statistisk analys av “hård data” och standardiserade test 

av reliabilitet och tillförlitlighet (Hesse-Biber 2010). Den kvantitativa studien har genomförts 

genom ett icke-reaktivt sätt, vilket är ett angreppsätt som innebär att existerande statistik och 

sekundära analyser samlas in från dokument eller redan existerande enkäter (Neuman 2006, 

320). En kvantitativ undersökning gjordes genom en analys av cirka åttio bolag i Sverige och 

för att sedan samla in statistik om hur femton företag i Sverige har investerat i IT under de 

senaste fem åren. Detta tidsspann valdes för att kunna urskilja en tydlig trend och potentiell 

förändring i olika företags IT-investeringar. Många gånger redovisas inte IT-investeringar 

explicit, vilket gjorde det svårt att få en rättvis bild av företags arbete kring IT. Dock börjar 

de få en större del i många årsredovisningar på senare år, vilket också är ett skäl till varför 

studien har gjorts från år 2010, då det har varit knappt med information kring IT och dess 

investeringar åren innan. För att skillnaden mellan storlek på företagen inte skulle vara för 

stor lades fokus på börsnoterade företag som omsätter mer än 500 000 SEK. Författarna 
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fokuserade främst på att samla in data genom att både granska årsredovisningar samt allmän 

statistik hos företaget, vilket alltså innebar en icke-reaktiv studie där redan existerande data 

användes. Från dessa data urskildes sedan relevanta och intressanta företag, i syfte att ge den 

kvalitativa studien ett bra studieunderlag.  

3.2.1 URVAL AV FÖRETAG 
Tre företag, inom olika branscher, med olika nivåer av IT som en del av kärnverksamheten 

(dock ej huvudverksamhet) och med olika IT-investeringstrender valdes ut. Dessa var ICA, 

SEB och Cloetta då de påvisade en intressant utveckling inom IT. Hade klassiska IT-företag 

valts hade detta inte resulterat i en problematiserande bild av fenomenet, då dessa företag 

antagligen redan har sina IT-strategier i linje med sina affärsstrategier, samt att de självklart 

ser IT som en allierad som alltid är värdeskapande eftersom att detta är huvudaktiviteten i 

företaget. Företag som inte nämnt någonting om IT i deras årsredovisningar beaktas heller 

inte i denna studie. Författarna valde att ta med resultatet som en faktor, då detta är de enda 

slutgiltiga siffrorna som går att studera vid analys av årsredovisningar. Då värdet av IT-

investeringar dessutom kan vara både mätbara, ekonomiska besparingar samt icke-mätbara 

faktorer, var det inte relevant att kolla enbart på kostnadsbesparingar, utan hänsyn behövde 

tas till hela resultatet. Författarna var däremot medvetna om att resultatet inte är en direkt 

korrelation till IT-investeringar, då detta beror på ett flertal faktorer såsom marknad, 

konjunkturer och diverse investeringar. Finanskrisen som skedde 2008 var också en faktor 

som togs i beaktande vid analys med resultat. Dock ansåg författarna att det var intressant att 

ha med resultatet, då detta speglade hur företagen har presterat överlag. 

3.2.1 INNEHÅLLSANALYS 
Tekniken som användes för att samla in och analysera material av text kallas innehållsanalys, 

där innehåll refererar till ord, meningar, bilder, symboler, idéer, teman eller alla 

kommunicerade meddelanden (Neuman 2006). I denna studie refereras text till 

årsredovisningar samt allmän information om företaget på exempelvis deras hemsidor. I den 

kvantitativa innehållsanalysen använde vi objekt och systematisk räkning för att producera en 

numerisk beskrivning av årsredovisningar och publikationer. Fördelen med denna typ av 

analys var att vi kunde hitta ett mönster kring IT-investeringar i årsredovisningarna som 

egentligen inte var producerade för analys och vi kunde även göra jämförelser mellan olika 

årsredovisningar och annat material.  
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3.2.2 MÄTNING OCH KODNING 
Kodning kan utföras genom att söka efter den exakta meningen eller ord i en text. Ett annat 

tillvägagångssätt är att söka efter synonymer eller underliggande meningar i en text. Det 

senare tillvägagångssättet är mindre tillförlitligt än den första då det inte finns explicita regler 

kring vad som söks efter och beror på forskarens kunskap inom det aktuella ämnet (Neuman 

2006). I den här studien användes en kombination av de två tillvägagångssätten då företag 

och organisationer tenderar till att benämna och redovisa vikten av IT och IT-relaterade 

kostnader på olika sätt. Författarna anser sig själva ha god kunskap inom IT utifrån sin 

pågående utbildning inom ett civilingenjörsprogram med inriktning IT, vilket gjorde att 

tillförlitligheten kring tillvägagångssättet vid insamlandet ändå anses vara hög. Exempel på 

benämningar av IT-relaterade kostnader kan vara datasystem, programvara, ERP-system och 

IT-system. 

3.3 KVALITATIV STUDIE 
I en kvalitativ studie försöker forskaren få klarhet kring ett fenomen genom att erhålla 

inblandade personers uppfattningar och perspektiv. Det finns olika typer av kvalitativa 

undersökningar, bland annat observationer, intervjuer, fallstudier, insamling av dokument och 

visuellt material (Creswell 2009). Genom att utföra djupgående intervjuer går det att studera 

hur värdeskapandet fungerar inom organisationer samt hur IT-strategier sätts upp. 

3.3.1 INTERVJUER 
I kvalitativa intervjuer utför forskaren en intervju face-to-face eller telefonintervju med 

deltagarna i studien (Creswell 2009, 181). Formen på intervjun beror på syftet med studien 

och kan dels vara av strukturerad karaktär, dels icke-strukturerad. Strukturerade intervjuer 

frångår aldrig strukturen kring de utformade frågorna och icke-strukturerade intervjuer 

innebär att både respondenten och intervjuaren formulerar sig fritt vid intervjutillfället. Vid 

kvalitativa undersökningar anses semistruktuerade intervjuer vara den mest fördelaktiga, då 

de har både strukturerade och icke-strukturerade inslag, vilket ger en flexibilitet (Wellington 

och Szczerbinski 2007, 82-84). I denna studie utfördes semistrukturerade intervjuer, vilka 

ämnades försöka förstå och identifiera teman utifrån respondentens egna perspektiv och 

upplevelser kring IT-värdeskapande och IT-strategier. Författarna utgick från några specifika, 

tidigare formulerade huvudteman, men lämnade utrymme till omkringliggande frågor och 

diskussion kring det respondenten fann viktigt kring ämnet under intervjuutförandets gång 
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(Brinkmann och Kvale 2014, 130). Detta gav upphov till att författarna kunde hitta andra 

mönster kring det empiriska fenomenet, gå tillbaka till teorin, förfina både den och 

intervjufrågor i enlighet med den abduktiva forskningsansats som anammats. 

Den utformade intervjumallen skickades till intervjurespondenterna via mail innan 

intervjuerna. Detta gjorde att respondenterna kunde förbereda sig före intervjuerna och att 

intervjuarna kunde erhålla relevanta svar. För att inte få för inövade svar ställdes 

omkringliggande frågor för att på så sätt erhålla ett djup och möjligtvis andra intressanta 

aspekter kring fenomenet. Alla intervjuer spelades in, med tillåtelse från 

intervjurespondenterna, för att på så sätt undvika feltolkningar och andra missuppfattningar. 

3.3.2 OPERATIONALISERING 
Vid utformandet av intervjufrågorna utgick författarna från studiens frågeställningar och 

formulerade därefter frågor som ämnade besvara dessa. De första intervjufrågorna 

behandlade grundläggande frågor om intervjurespondentens roll och huvuduppgifter på 

företaget; detta för att få en tydligare förståelse av respondentens kunnande om 

verksamheten. Huvuddelen av intervjufrågorna var främst baserade på den inlästa teorin, 

vilket innebar att de viktigaste frågorna behandlar vad som anses vara IT-support respektive 

utveckling, hur företagens IT-strategi och beslutsprocess ser ut och vad som eftersträvas med 

IT-investeringar samt hur värdet av dessa mäts. Intervjumallen innehöll även mer konkreta 

frågor om vilka typer av IT-investeringar som företaget har satsat på samt vilka utmaningar 

de har gällande strategi och värdemätning.  

3.3.3 URVAL AV INTERVJUPERSONER 
När intervjuer används som datainsamlingsmetod krävs det att ett urval görs av lämpliga 

intervjupersoner. En lämplig person för intervju är en informatör som har god kunskap inom 

det fält som ska studeras. Flera typer av informatörer kan vara av nytta för att få olika 

perspektiv på problemet (Neuman 2006, 410-411). Med tanke på att den här studien 

analyserar både affärsverksamheten och styrning av IT bör relevanta personer att intervjua 

vara högre chefer inom företagen med kunskap inom IT- och affärsprocesser. I denna studie 

genomfördes två intervjuer på var och ett av de tre företagen ICA, Cloetta och SEB, vilket 

resulterade i totalt sex stycken intervjuer som ses i tabell 2. 
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Tabell 2: Utförda intervjuer 

Person, företag Roll Typ av intervju Datum Längd 

Per Svensson, Cloetta IT Director Telefonintervju 2015-11-24 45 min 

Lena Wiklund, Cloetta Senior IT manager Telefonintervju 2015-12-04 26 min 

Ulf Thorstensson, SEB  Head of IT, SEB Kort Face-to-face 2015-12-09 50 min 

Egil Botnen, SEB  Head of Business Development, 

SEB Kort 
Telefonintervju 2015-12-17 35 min 

Patrik Lindeberg, ICA Head of IT Corporate 

Controlling 
Telefonintervju 2015-12-04 55 min 

Johanna Löndahl, ICA  CIO, ICA Fastigheter Face-to-face 2015-12-21 52 min 

 

3.3.4 ANALYS OCH TOLKNING AV KVALITATIV DATA 
Då inspelade intervjuer var den främsta datainsamlingsmetoden i denna studie resulterade 

detta i mängder av data, vilket krävde en strategi för att analysera och tolka dessa. Målet med 

analysen var att ge betydelse och mening till studien utav insamlade data. I denna studie har 

författarna utgått från ett generellt ramverk vid analys och tolkning av de kvalitativa data som 

samlats in via intervjuer. Först organiserades och förbereddes data för analys genom att 

transkribera alla intervjuer. Författarna valde att transkribera intervjuerna ordagrant för att 

inte missa respondenternas kringliggande synsätt samt för att kunna komma djupare i det 

empiriska tillämpningsområdet och erhålla nya perspektiv på exempelvis studiens teorier. 

Detta gav även författarna chansen att kunna presentera och betona explicita citat från 

respondenterna i empirin. Därefter lästes all data igenom för att få en övergripande bild; om 

det rådde generella delade meningar bland respondenterna eller om det fanns skiljaktigheter 

och otippade samband, samt om data hade ett eftersökt djup och var trovärdig. Därefter 

analyserades data med hjälp av färgkodning där data organiserades och kategoriserades i 

segment med liknande egenskaper i de olika intervjuerna, såsom värdeskapande, IT-strategi 
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kopplat med affärsstrategi, utveckling respektive support samt rollen av IT inom företaget. 

Dessa kategorier gavs sedan ett djup genom teman och beskrivningar, vilka i sin tur låg till 

grund för empirin i studien. Teman och beskrivningar analyserades sedan detaljerat och 

relaterades till varandra och till analysmodellerna för att på så sätt kunna skapa och 

presentera en intressant och sammankopplad analys.  

3.3.5 RELIABILITET OCH VALIDITET 
Reliabiliteten, eller tillförlitligheten, bakom studien har att göra med om undersökningen 

skulle leda till samma resultat om det utfördes vid ett annat tillfälle (Bryman och Bell 2013, 

48). En viktig faktor som räknas in vid kvalitativa undersökningar är den föränderliga naturen 

bakom fenomenet som undersöks (Flick 2002, 219-220). Denna undersökning tog hänsyn till 

det faktum att respondenternas svar kan vara av subjektiv karaktär beroende på dennes 

observationer och dennes roll i företaget, där respondenternas svar inte anses vara “objektiv” 

sanning. Då författarna genomförde intervjuer med väl utvalda företag, med väl utvalda 

intervjupersoner medförde detta att vissa generaliseringar kunde göras. Men eftersom studien 

baserades på respondenternas syn på IT-investeringars värde samt IT-strategi inom företaget, 

innebär detta att andra generaliseringar inte kan göras. Både vid generaliseringar och 

avvikelser togs det dock hänsyn till att det handlar om just dessa specifika företag. Det 

faktum att författarna var medvetna om detta och tog hänsyn till dessa faktorer bidrar till att 

studien får hög reliabilitet.  

I kvalitativa undersökningar är även validitet en viktig aspekt. Enligt Neuman (2006, 188-

189) handlar validitet om uppriktighet och hur väl en idé passar in med verkligheten. 

Validitet kan summeras som frågan om huruvida forskaren ser det den tror sig att se. Det 

huvudsakliga problemet är att specificera länken mellan de relationer som studeras och den 

version som presenteras av författarna (Flick, 2002, 221-222). För att få en hög validitet i 

denna undersökning krävdes det ett klargörande om vad som var intervjurespondentens 

uppfattning samt vad som var författarnas egna tolkningar utifrån detta, vilket uppnåddes 

genom en strikt avskiljning utav empiri och analys. Det var även viktigt att förtydliga att 

fenomenet som undersöks i stor grad påverkas av rådande trender och sociala aspekter, och 

på så sätt inte kan förklaras som en enhetlig sanning.  
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4 RESULTAT 

4.1 IT-INVESTERINGAR & RESULTAT 
Den kvantitativa undersökningen visar att det finns en stark utveckling av IT inom många 

branscher, då det antingen investeras mer eller benämns mer i senare årsredovisningar. 

Däremot visar undersökningen att det är svårt att se ett direkt samband mellan IT-

investeringar och ökade vinster vid en sammantagen bild av ett antal företags 

årsredovisningar. För en del företag ligger ökade investeringar och ökad vinst i linje med 

varandra och för andra gör det inte det. För diagram för respektive företag med resultat och 

IT-investeringar, se bilaga 1. 

Vid anblick av endast företagens IT-investeringar finns det en trend av att det blir mer 

betydande, då det ökar för många av företagen eller är något som blir mer synligt i strategier. 

Dock finns det även trender som visar nedåtgående IT-investeringar, exempelvis för Axfood 

och Electrolux. En potentiell förklaring till detta kan vara att Axfood investerade stora 

summor på implementering av ett nytt affärssystem under 2010-2012 och att det var naturligt 

att investeringsgraden minskade efter det (Brundin 2011). Företagen Nordea, SEB och 

Länsförsäkringar lägger ned större summor på IT-investeringar än de resterande företagen, 

vilket ses i figur 3.  

 

Figur 3: IT-investeringar för alla studerade företag med logaritmisk y-axel1 

																																																													
1 Trygghansa hade ej information för 2014, Cloetta, SAS, SBAB och Electrolux saknar siffror för 2010	
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De tre valda företagen Cloetta, SEB och ICA visar på en tydlig trend i antingen ökade eller 

höga IT-investeringar. Cloetta påvisar en uppåtgående trend i både IT-investeringar och 

resultat, se figur 5. ICA har ett resultat som visar både positiv och negativ förändring de 

senaste fem åren, däremot påvisar de endast en positiv trend i ökade IT-investeringar. SEB 

har en nedåtgående trend i IT-investeringar, men har en ökad vinst de senaste fem åren. SEB 

arbetar dessutom med en markant större budget än både ICA och Cloetta, vilket också bidrar 

till en intressant jämförelse.  

En studie av hur ofta IT-relaterade ord (exempelvis IT, digital, programvara) redovisas har 

även gjorts, där årsredovisningar från år 2009 till 2014 för ICA, SEB och Cloetta har använts. 

Det är en markant ökning av IT-benämningar för samtliga tre företag. Det reflekterar en 

större medvetenhet och fokus på att IT är viktigt för organisationerna, vilket speglas i både 

strategier och generella teman i årsredovisningarna. I figur 4 nedan visas utvecklingen av IT-

relaterade ord för de tre bolagen.  

 

Figur 4: Antal gånger IT-relaterade ord nämns i årsredovisningar 
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4.1.1 CLOETTA 
Cloetta är ett av de ledande konfektyrföretagen i Norden och säljer sina produkter i över 50 

länder. Organisationen har 2500 medarbetare i 14 länder och har produktion i sex länder på 

13 fabriker. Några av deras största varumärken på marknaden är Läkerol, Kexchoklad, 

Ahlgrens bilar och Malaco. Under 2014 sålde företaget för 5,3 miljarder kronor och 

tillverkade 99 500 ton konfektyr (Cloetta 2015a, 2015b). Cloetta har haft en ökning av 

resultatet sedan 2010 med en nedgång under år 2012. IT-investeringar redovisas från år 2011 

och dessa har ökat sedan dess, vilket ses i figur 5 nedan. 

 

Figur 5: IT-investeringar och resultat för Cloetta år 2010-2014. 

En av de största IT-satsningarna inom Cloetta startade år 2011, då företaget slogs ihop med 

konkurrenten Leaf och i samband med detta infördes ett och samma affärssystem inom 

koncernen. Den nya lösningen har inneburit en standardisering av koncernens samtliga 

system (Wallström 2013). Under 2014 infördes även ett gemensamt ERP-system i merparten 

av koncernens enheter (Cloetta 2014). Inom marknadsföring använder Cloetta ett digitalt 

verktyg, DSI (Digital Segment Index), för att mäta varumärkenas digitala närvaro samt NSP 

(Net Promotor Score) för att mäta konsumenternas upplevelse kopplat till lojalitet och 

rekommendation (Cloetta 2014).   
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Tabell 3: IT-investeringar inom Cloetta som nämns explicit i årsredovisningar från 2010-2014  

År IT-investeringar 

2014 Cloetta implementerar ett nytt affärssystem för att standardisera och minska antalet 

anpassningar (Cloetta 2014). 

2013 I och med nedläggningar av tre fabriker har de övertaliga (avskedade) medarbetarna stöttats 

genom att bli marknadsförda genom en hemsida samt fick gå IT-utbildningar (Cloetta 2013). 

2012 För att i högre utsträckning använda sociala medier, för att utveckla kundernas lojalitet, 

använder Cloetta sig bland annat av ett digitalt verktyg för att mäta kundernas digitala närvaro 

(Cloetta 2012). 

2011 saknas information 

2010 saknas information 

 

4.1.2 ICA GRUPPEN 
ICA Gruppen är en koncern vars främsta verksamhet består av handel med dagligvaror. De 

har 19 000 anställda i framför allt Sverige och Baltikum. Under 2014 omsatte ICA Gruppen 

cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består av ICA Sverige, Rimi Baltic, ICA Banken, ICA 

Fastigheter, Apotek Hjärtat och portföljbolagen Ink Club och Hemtex.  

ICA arbetar aktvit med att vara digitala, i november 2014 lanserade ICA sin onlineförsäljning 

och har fortsatt implementering av detta i flera butiker, vilket skall pågå fram till 2016. Under 

2013 hade appen ICA Handla laddats ned 760 000 gånger där kunden kan planera inköp, se 

recept och se kontosaldo (ICA Gruppen 2015b). Exempel på IT-projekt som genomförts är e-

handelslösningar, mobila betalningar och ett digitalt system för livsmedelshantering i 

butikerna (ICA 2014). ICA genomförde nyligen en stor molnsatsning för applikationer, 

databaser och applikationsservrar, vilket har effektiviserat hanteringen av databaser och 

applikationer markant (Danielsson 2015). IT-infrastruktur är viktigt för ICA och avbrott i 

system på grund av IT-störningar eller förlust av information kan minska förtroendet för hela 

företaget (ICA 2014). 
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Figur 6: IT-investeringar och resultat för ICA Gruppen år 2010-2014. 

För ICA Gruppen har resultatet varierat de senaste fem åren och gått från förlust till vinst, 

dock med toppar och dalar i vinstandelen. IT-investeringarna ökade stadigt under samma 

period med den högsta andelen under 2012, vilket ses i figur 6. Kommentarer i 

årsredovisningarna visar ett tydligt mönster på ökat fokus inom IT, se tabell 4 nedan.  

Tabell 4: IT-investeringar inom ICA som nämns explicit i årsredovisningar från 2010-2014 

År IT-investeringar/prioriteringar 

2014 Skapa en ledande position inom e-handel    
- Östergötland som fick agera testbutiker inför fortsatt utrullning under 2015 och 2016. 

Responsen från den första lanseringen har varit positiv från både kunder och ICA- 

handlare men ett stort arbete återstår och därmed är området en strategisk prioritering 

även under 2015 (ICA 2014). 

2013 Bli ledande inom digital försäljning 
- Att bli ledande inom digital försäljning är ett långsiktigt arbete, vilket fortlöpte enligt 

plan under 2013 och är en av ICA Gruppens tio utvalda prioriteringar för 2014. Dessa 

prioriteringar anses vara kritiska för ICA Gruppens strategi och kommer att underlätta 

samarbete och synergier inom koncernen för de utvalda områdena (ICA 2013). 

2012 Utveckling av ICA:s onlineerbjudande; kundwebben ica.se 
ICA Special lanserade också en digital handelslösning inför julhandeln 2012, där kunderna kan 

göra inköp av specialvaror online. Ärendesystem för kundtjänst (ICA 2012). 
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20112 Under året lanserade ICA Sverige ICA:s app för iPhone. Appen ska förenkla vardagen för ICA:s 

kunder genom funktioner som smarta inköpslistor, recept, personliga erbjudanden samt kartor 

och kontaktuppgifter till alla ICA-butiker (ICA 2011). 

20102 Nytt IT-system: ICA Norges gemensamma affärssystem installerades i butikerna under året. Det 

försenades på grund av tekniska svårigheter men fungerar nu väl (ICA 2010). 

 

4.1.3 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (SEB) 
SEB Group är en av de ledande nordiska bankerna med 16 000 medarbetare och cirka 4 

miljoner kunder. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder de finansiell rådgivning och 

finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har de istället starkt fokus på 

fullserviceerbjudanden främst till företag och institutioner. År 2014 hade de 277 bankkontor i 

Sverige och de baltiska länderna, 20 kontor globalt, 95 miljoner mobilbankbesök och 173 

miljoner onlinebesök (SEB 2014). SEB Kort bildades 1999 och är ett helägt dotterbolag till 

SEB (SEB Group 2015). IT genomsyrar hela SEB:s verksamhet och företaget skrev i sin 

årsredovisning från 2012: “Få andra områden är så intimt kopplade till IT som 

finansbranschen. Den snabba tekniska utvecklingen har lett till att en majoritet av SEB:s 

transaktioner i dag är helt automatiserade. Kontakten mellan kunden och banken sker i stor 

utsträckning via SEB:s olika elektroniska kanaler och IT-plattformar."  

 

Figur 5: IT-investeringar och resultat för SEB år 2010-2014. 

																																																													
2 Dessa årsredovisningar presenterades som en hemsida och följer därmed inte samma mönster som de andra 
årsredovisningarna	
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SEB har haft en ökad vinst sedan 2010, dock har IT-investeringarna gått nedåt något under 

samma period. I figur 5 syns sambandet mellan IT-investeringar och vinster. Anledningen till 

att SEB har en nedgång i IT-investeringar efter 2012 beror på att de ändrade sin IT-strategi 

från att ha satsat på en hel ny internetbank med externa konsulter utifrån, till att se över sina 

gamla system och arbeta på dessa mer internt och med mer agila utvecklingsmetoder (SEB 

2013). Denna process redovisas i årsredovisningarna, se tabell 5 nedan. 

Tabell 5: IT-investeringar inom SEB som nämns explicit i årsredovisningar från 2010-2014  

År IT-investeringar 

2014 Fortsätter framhålla vikten av att arbeta med agila arbetssätt för att minska affärsrisker. IT-

kommittén som inrättats av VD arbetar med den löpande hanteringen av SEB:s IT-

utvecklingsportfölj och beslut i IT-relaterade ärenden (SEB 2014). 

2013 Fortsätter framhålla vikten av att arbeta med agila arbetssätt i nära samarbete med 

affärsverksamheten och minskar utnyttjandet av externa konsulter. Byter “IT-

utvecklingskostnader” i redovisningen mot “Internt utvecklade IT-system” (SEB 2013). 

2012 Styrningen av IT förändras för att skapa en mer affärsnära och flexibel IT-utveckling. En fjärdedel 

av investeringarna är relaterade till nya regelverk. Stora satsningar görs för uppgradering av 

bassystemen i bankens verksamhet, för att hantera kunders fondinnehav. Projektet kring en ny 

internetbank stoppades, då kraven från kunderna ändrades, vilket medförde en kostnad för banken 

på 753 MKr. Lägger grunden för en mer agil IT-utveckling för att utföra projekt mer stegvis (SEB 

2012). 

2011 Lägger ut vissa uppdrag på externa IT-företag och konsulter för att kostnadseffektivisera IT. IT-

baserade lösningar står för en hög andel av bankens leveranser till kunderna. Nya funktioner 

bildades för styrning av investeringar på affärssidan, medan övriga IT-och supportenheter ansvarar 

för effektivitet och kvalitet i leveransen. Satsar på en ny internetbank som skall lanseras för 

privatpersoner 2013. Moderniserar och konsoliderar IT-infrastruktur och utveckling av IT-

tillgångar. En gemensam IT-kommitté inrättas för hantering av IT-relaterade ärenden inom 

exempelvis produktutveckling (SEB 2011). 

2010 IT-system inom riskhantering, säkerhet och satsningsrisk kring stora IT-projekt. Kostnader kring 

IT-anpassning bakas in i transaktionsrelaterade kostnader. Omstrukturering av IT-system bakas in, 

tillsammans med support och affärsenheter, under omstruktureringskostnader. 130 miljoner euro i 

kostnader för rådgivning, IT-anpassningar och fysisk avskiljning för avvecklad verksamhet i 

Tyskland (SEB 2010). 
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4.2 IT OCH VÄRDESKAPANDE 

4.2.1 IT- SUPPORT OCH UTVECKLING 
Cloettas IT-avdelning består av 32 personer utspridda över sex länder och budgeten för IT 

ligger årligen på 100 miljoner kronor. Av denna budget går ungefär en tredjedel åt till 

driftkostnader. En tredjedel går till personal och support, både i form av teknisk support och 

förändringsprojekt. Den sista tredjedelen av IT-budgeten är rent ekonomisk och går till 

avskrivningar på investeringar (Svensson 2015). Svensson (2015) anser att företaget 

egentligen inte sysslar med utveckling, inte i form av programmering eller produktion av 

egna system - sådant köps in externt. Utveckling för Cloetta anses vara affärsutveckling, 

exempelvis att vidareutveckla en process i en produktion, vilket stöds av ett IT-system 

(Svensson 2015). Även Wiklund (2015) påpekar att utveckling kan ses som ett tillägg eller 

ändringar i en funktionalitet, medan support anses vara ren drift.  

 

Då företaget arbetar med standardiserade system anser de själva sig inte vara innovativa 

(Wiklund 2015). Svensson (2015) beskriver utvecklingen av en bärbar scanner som har 

effektiviserat produktionsflödet som en utveckling som egentligen inte anses vara någonting 

nytt och innovativt, men som kan ses som något innovativt för Cloetta då det var någonting 

nytt för just deras verksamhet. Wiklund (2015) säger att IT:s roll förändrats över tid på så sätt 

att företaget sysslar mindre med support idag. I och med att företaget har byggt upp en stabil 

grund kan de idag agera mer som rådgivare och konsulter än att endast fungera som support 

(Wiklund 2015). Svensson (2015) förklarar att IT blir mer involverat i alla funktioner och att 

kraven på IT idag är större än de var förut.  

 

ICA:s IT-organisation är uppdelad. Den centrala IT-avdelningen som samtliga dotterbolag är 

kopplade till i olika hög grad tillhandahåller främst infrastruktur, men även 

applikationsförvaltning av koncerngemensamma system. Respektive dotterbolag har sedan 

sin egen applikationsförvaltning. Totalt arbetar ca 500 personer inom IT. ICA har under 2015 

lagt ut stora delar av sin IT-verksamhet på outsourcing. Av budgeten för IT läggs 30 procent 

på utvecklingskostnader och resterande 70 procent på supportfunktioner. Enligt ICA 

Gruppens definition av support (benämnt produktion) ingår infrastruktur och 

applikationsförvaltning. Utveckling delas in i Projekt och Minor Application Development 

(MAD), där omfattningen av initiativet avgör hur det ska följas upp. Kriterier kan vara 
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arbetsform, tid och investering. Löndahl (2015) förklarar att den del som underhåller 

systemen kallas Basic Application Maintenance (BAM). Parallellt med utvecklingen av nya 

digitala lösningar främst riktade till kund pågår också en transformation av befintliga interna 

system då det krävs för att möta nya arbetssätt och tekniker (Löndahl 2015).  

 

Innovation för ICA innebär områden som företaget inte har arbetat med tidigare. Det kan 

innebära anpassning till sådant som redan finns, exempelvis applikationer eller helt nya 

affärsmodeller. Mot kundsidan har ICA även genomfört onlinesatsningar för att både sälja 

mer på nätet och personifiera kunderbjudanden utefter kundernas behov och beteenden. För 

att vara innovativa arbetar ICA med att anpassa sig till sådant som konkurrenter inte har tänkt 

på (Lindeberg 2015). 

 

IT-avdelningen för SEB Kort består av 120 personer, där systemutveckling är beläget på 

Södermalm i Stockholm, och driften i Rissne i Stockholm. IT-budgeten för SEB Kort ligger 

på 350 miljoner kronor där cirka 110 miljoner kronor (ungefär 30 procent) läggs på 

utveckling. Inom SEB anses utveckling vara allting som inte är tvingande förändringar 

(Thorstensson 2015). Thorstensson (2015) säger att finansbranschen i stor grad påverkas av 

olika typer av regleringar kring exempelvis terrorattacker eller penningtvätt, vilket innebär att 

stora förändringar på grund av lagkrav räknas in bland utveckling. Botnen (2015) förklarar 

vidare att utveckling innebär framtagning av nya varor eller tjänster, medan det som kallas 

support anses vara ren drift. SEB Kort har en högre driftkostnad än övriga delar av bankens 

verksamhet på grund av den stora mängden transaktioner gällande kort. Övriga delar inom 

verksamheten har däremot mer komplicerade system att ta hand om (Thorstensson 2015).  

 

Gällande innovation har SEB ett stort fokus på det digitala området och arbetar just nu med 

att ta bort den traditionella plastbrickan för att kunna göra köp enklare för kunden. Detta 

bygger på kunskap som företaget redan besitter, snarare än något helt nytt och outforskat. 

SEB arbetar mycket kring företagsresande och automatisering av reseräkningar, vilket är en 

specifik innovation för just SEB. Thorstensson (2015) anser att det är lättare att vara 

innovativ och nytänkande mot företagssidan jämfört med privatsidan, eftersom att det där 

handlar mer om effektivisering av tjänster som redan existerar. De flesta nya uppstartsföretag 

inom finans fokuserar däremot på privatsidan och Thorstensson (2015) anser att om företaget 

ska lyckas vara innovativa inom det området bör de arbeta ihop med dessa nya företag.  
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4.2.2 STRATEGIER 
När Cloetta börsintroducerades gick IT inom företaget från att vara decentraliserad till att bli 

mer global, vilket krävde en IT-strategi som mötte affärsstrategin. En del av Cloettas IT-

strategi är att använda standardiserade system för att effektivisera produktionen. År 2012 

genomförde företaget en strategiförändring som innebar ett globalt affärssystem som bygger 

på en gemensam plattform och arbetssätt som fungerar likadant över alla Cloettas fabriker 

och kontor (Svensson 2015). Standardiserade system, där de själva inte utför några 

modifieringar, underlättar för både produktionen i sig och för medarbetare som lättare kan 

hjälpa och ersätta varandra (Wiklund 2015). Cloetta har en del utmaningar kring sina 

strategier och en av dem handlar om att koppla in nya system till företagets affärssystem vid 

förvärv av nya företag. Det handlar även om att nå en gemensam marknadsmodell. Även om 

systemen inom verksamheten har blivit mer integrerade, kvarstår utmaningar med de 

specifika affärsmodellerna som ser olika ut för olika länder (Svensson 2015). 
 

Påtryckningar om nya IT-investeringar kommer från processanvändare, användargrupper och 

internt inom Cloetta. Utifrån projektens omfattning, tid och kostnad prioriteras dem i olika 

ordning. Cloettas IT Service Delivery Model är sammankopplad med affärsstrategin och IT 

existerar för att kunna nå de allmänna strategiska mål som finns inom företaget. Dessa mål 

inkluderar bland annat att ha en gemensam, global plattform och IT-organisation (Cloetta 

Group IT presentation, 2015). Den övergripande strategin handlar om att ha en centraliserad 

plattform, däremot finns inga tydliga riktlinjer på att vissa typer av lösningar ska ge vissa 

typer av besparingar och business case utförs inte i den mån som företaget vill. Besluten som 

tas grundas i att effektiviseringar kommer att ske och att vissa risker kommer att minskas, 

men varje projekt utgår inte från strikta, mätbara mål (Wiklund 2015). Förändringarna sker 

efter en dialog mellan IT-sidan och ett change advisory board innan de godkänns och utförs 

(Cloetta Group IT presentation, 2015).  
 

ICA Gruppen arbetar med tio övergripande strategiska prioriteringar som sätts varje år och de 

IT-projekt som genomförs ska stämma överens med åtminstone någon av dessa prioriteringar. 

Inom ICA pågår, i skrivande stund, ett arbete för att uppdatera den koncernövergripande IT-

strategin, berättar Lindeberg (2015). Tidigare lades strategiarbetet upp som så att varje enhet 

inom koncernen lade fram sin strategi och sedan adderades dessa ihop för att bilda en 

koncernstrategi (Löndahl 2015). Mycket av fokus framöver kommer att ligga på att se över 
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vilka gemensamma system de har och ska ha för de olika affärsenheterna så att de kan arbeta 

mer med synergier. En strategisk satsning som de genomför just nu är inom onlineförsäljning, 

vilken de har riktat resurser mot och gärna vill bli ledande inom. I koncernens strategiska 

riktlinje för 2016 ingår det att se över arbetssättet för IT och att få verksamheten och IT mer i 

linje med varandra (Löndahl 2015). I framtiden tror Löndahl (2015) att IT-strategierna 

kommer vara bredare och inte så inriktade på tekniska krav, utan istället handla mer om vad 

det är för lösning som efterfrågas och sedan undersöka vad som krävs utefter det. Löndahl 

(2015) anser att IT är central i ICA:s verksamhet och ledningen har stor betydelse i att forma 

rollen som IT har. Att ICA har en ledning som ser IT som en investering och inte bara en 

kostnad är något hon uppskattar.  
 

Löndahl (2015) förklarar att ledningen vill att förvaltningskostnaderna ska minska per 

förvaltad enhet. Detta för att ge utrymme till en utökad portfölj. Genom att outsourca till 

Indien och använda sig av molntjänster har de kunnat sänka förvaltningskostnaderna, berättar 

Löndahl (2015). Dock finns det utmaningar med att använda molntjänster då regelverken 

kring hur personlig data får lagras blir allt striktare och detta är ett viktigt område för ICA. En 

molntjänst innebär att användaren hyr in sig på en server och betalar per användning istället 

för att tillhandahålla egna servrar (Löndahl 2015).  

 

Det finns en genomarbetad struktur för beslutsprocessen kring verksamhetsinvesteringar 

inom ICA Gruppen, däribland IT-investeringar enligt Löndahl (2015). Genom att utföra 

business case försöker de avgöra hur mycket värde projekten kan generera, men det är även 

viktigt att ledningen tror på projekten om en exakt siffra på vad investeringen ska generera 

inte går att ta fram. När ett beslut ska fattas är en så kallad portfolioboard det första ledet i 

processen och vid större projekt går dessa vidare till CEO och CFO. De allra största projekten 

går upp till styrelsen som får besluta huruvida projekten ska genomföras eller ej (Löndahl 

2015). Lindeberg (2015) anser att det finns utmaningar med att följa strategierna då de kan 

vara generellt formulerade, vilket gör att många projekt passar in och ligger i linje med 

strategierna. Utmaningar ligger därför i att prioritera förslag. Nya projekt initieras i princip 

alltid efter krav från verksamheten och Löndahl (2015) förklarar vidare att det på ICA 

Fastigheter främst är frågor kring hur och när system ska uppgraderas samt hur stora 

driftkostnaderna blir. Många beslut tas i samråd med de andra enheterna såsom ITS, den 

centrala IT-avdelningen, eftersom att systemen är sammankopplade. Där ligger också en av 
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utmaningarna, då alla inblandade parter behöver vara involverade i projektet för att det ska 

bli genomförbart (Löndahl 2015). 

 

Finansbranschen har blivit allt mer virtuell och IT sågs tidigare ofta som en kostnad, men 

Thorstensson (2015) anser att det idag ses som något som ger mervärde till organisationen. 

SEB Kort arbetar med bankkortet och transaktionerna, vilket är en bransch som är i stor 

förändring just nu då det uppstår nya komplement till plastkortet. En av deras strategier är att 

vara marknadsdrivande i förändringen och hitta nya alternativ (Thorstensson 2015). 

Thorstensson (2015) tror dock att det kommer dröja lång tid innan plastkortet försvinner helt. 

En del av SEB Korts strategi är co-branding med andra företag där de distribuerar kort 

tillsammans med externa partners, såsom Statoil och SAS. Utmaningar i SEB Korts 

affärsstrategier skapas till stor del på grund av de regleringar som finansbranschen ständigt 

utsätts för. Dessa ställer höga krav på dem och gör dessutom att de måste hitta nya sätt att 

tjäna pengar på sina tjänster. Ett exempel är ett lagkrav från EU som innebär att de idag får in 

0,3 procent på beloppet för varje transaktion, istället för 1-2 procent som tidigare. Detta 

innebär att de måste hitta inkomstkällor för de processer som sker innan och efter 

transaktionen istället, såsom att sälja extra tjänster, exempelvis olika typer av försäkringar 

(Thorstensson 2015).  

 

IT-strategin på SEB bygger på övergripande strategier, vilka bland annat handlar om vilka 

plattformar som ska användas samt att hålla nere på antalet plattformar (Thorstensson 2015). 

Dock anger Botnen (2015) att det skulle kunna fungera bättre med att få IT- och 

affärsstrategin i linje med varandra, eftersom affärsstrategin idag är en konsekvens av de 

begränsningar som finns inom IT och dess system. IT ses ibland som trögrörlig och dyr på 

banken då affärssidan vill genomföra förändringar som inte går att realisera så fort som de 

önskar (Botnen 2015). Utmaningar kring time-to-market grundar sig i att de ska ha en hållbar 

infrastruktur och säkerställa att varje korttransaktion fungerar (Thorstensson 2015). Dessutom 

ska de vara effektiva och samtidigt hålla en hög kvalité, vilket kan vara omfattande och dyrt 

(Botnen 2015). Det förekommer även brister i projekt då resultatet inte alltid stämmer 

överens med målen, vilket Botnen (2015) tror beror på att personer inom projekten arbetar för 

isolerat inom respektive avdelning. 
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Vid nya investeringar på SEB kommer idéerna främst från affärssidan som sedan behandlas 

hos ett så kallat IT-compartment board (Botnen 2015). Interna påtryckningar handlar om att 

systemen alltid måste fungera eftersom banken aldrig får ligga nere. Marknadsmässiga 

påtryckningar är lagkrav och trender. Det skapas business case som verkar som vägledning 

för kostnader och vad projekt eventuellt kan generera i form av minskade kostnader eller 

ökade intäkter (Thorstensson 2015). De business case som prioriteras är främst de som tydligt 

visar en vinst samt ligger i linje med företagets strategier. Dock används inte alltid business 

case strikt eftersom vissa investeringar måste prioriteras – däribland lagkrav (Botnen 2015).  

4.2.3 IT-VÄRDE 
Det värde Cloetta anser sig ha fått från IT är ett stöd för att kunna växa, genom att de har 

byggt en gemensam plattform som effektiviserar affärsprocesser. Då bolaget har fabriker i 

flera länder är det viktigt att ha en centraliserad plattform som gör det enkelt för nya förvärv 

att integreras i affärsverksamheten (Svensson 2015). Enligt Svensson (2015) är IT:s 

viktigaste roll effektivisering och kostnadskontroll. Wiklund (2015) förklarar att även 

driftsäkerhet och tillgänglighet är aspekter som eftersträvas med hjälp av IT. Om det 

exempelvis börjar brinna i ett datacenter ska verksamheten kunna vara igång igen efter en 

kort tid på ett annat datacenter. Om fabrikerna inte kan producera någonting under en helg är 

verksamheten inte tillräckligt effektiv (Wiklund 2015). Genom att Cloetta har samma 

definitioner på bland annat hur artiklar ska sättas upp och vilka godissorter de ska ha, blir 

både konsolidering och utvärdering enklare och snabbare. Det gemensamma systemet har 

effektiviserat hela produktionsprocessen, förenklat lagerhanteringen och minskat det material 

som går till spillo (Svensson 2015). Externt innebär detta en leveranssäkerhet genom att 

Cloetta kan leverera sina produkter i tid (Wiklund 2015). I och med det gemensamma 

systemet M3, tycker sig Wiklund (2015) se ett förbättrat resultat i fabrikerna. 

På Cloetta finns det i dagsläget inga rutiner för att mäta utfall eller värdet av en IT-

investering, vilket är något som Svensson (2015) önskar att företaget var bättre på. Cloettas 

IT-avdelning utför inte business case i den mån de önskar heller. Ett exempel som Wiklund 

(2015) presenterar är den gemensamma, globala, lösningen för organisationen som inte 

analyserades helt från början, men som företaget ändå visste skulle resultera i 

kostnadseffektivisering och sänkta risker. IT:s effektivitet mäts bland annat genom antal 

felanmälningar och tillgängligheten av systemet gentemot utlovad servicenivå. Men 

effektivitet i varje process mäts inte i detalj och det finns en utmaning i att definiera enkla 
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mätbara mål från början (Wiklund 2015). Även Svensson (2015) anser att det inte finns 

någon direkt länk mellan en IT-investering och vinst, då IT även innebär förändrade 

processer och ett nytt tänk i arbetet. Cloetta har en effektiviserat sin support genom att slå 

ihop supportfunktionerna i samtliga länder. I produktionsprocessen kan de se reella vinster i 

och med minimerade logistikprocesser (Svensson 2015). 

Lindeberg (2015) förklarar att IT har fått betydligt större betydelse inom ICA de senaste åren, 

och anser att förändringen till stor del beror på förändring av ledningens fokus som en 

naturlig följd av den digitala utvecklingen i samhället. Det finns ett större fokus på att få ut 

värde från IT-investeringar, vilket har bidragit till att mer av budgeten läggs på utveckling 

(Lindeberg 2015). Lindeberg (2015) poängterar att det inte är själva IT-systemen som är 

värdet för organisationen utan att det istället handlar om hur personalen kan använda 

systemen som skapar värde. Effektivisering och sänkta kostnader är en annan typ av värde 

som IT producerar (Lindeberg 2015). För ICA Fastigheter skapar IT ett värde genom kontroll 

och styrning av administrativa system för hyror och de strävar mot att skapa ett system som 

är friktionslöst för användaren. De har nyligen gjort en Business Intelligence-satsning som 

bidragit till att de fått större överblick och har kunnat se trender på fastigheterna, vilket har 

verkat som underlag vid förhandling av hyror (Löndahl 2015). Sammanfattningsvis ska de 

investeringar som genomförs ligga i linje med strategierna och generera intäkter, bidra till 

kostnadseffektivisering eller ökat kundvärde (Lindeberg 2015). 

 

Ett led i att förnya sig och följa upp de strategiska prioriteringar som har satts inom ICA är 

utrullningen av onlineförsäljningen som har skett gradvis i landet. Arbetet involverar både 

butiker och nya IT-system. Resultatet av satsningen är än så länge inte ökad försäljning, men 

det har bidragit till ett stärkt varumärke och ökad kundlojalitet, då de erbjuder en ny tjänst 

enligt Lindeberg (2015). Arbetet med onlineförsäljningen är även ett led i att kunna erbjuda 

personliga kunderbjudanden. I arbetet med att förnya sig och vara innovativa arbetar ICA 

aktivt genom att både titta på sådant som redan finns på marknaden, såsom appar och 

affärsmodeller, men de väljer även att se hur andra branscher arbetar för att förnya sig själva 

(Lindeberg 2015). Löndahl (2015) berättar att de arbetar med ett innovativt projekt på ICA 

Fastigheter som går under namnet Connected Properties, vilket går ut på att analysera data 

från fastigheterna för att kunna jämföra dem med varandra. Hon poängterar dock att det finns 
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risker med dessa typer av projekt då det kan vara svårt att få fram ett slutgiltigt värde av 

analyserna om det inte finns en klar plan kring vad det ska användas till (Löndahl 2015). 

 

Att mäta värdet av IT i kronor kan i vissa projekt vara utmanande. Avgörande är då istället att 

det stödjer bolagets strategi. Speciellt gällande innovativa investeringar i nya tekniker anser 

Löndahl (2015) att det är svårt att initialt sätta ett värde i kronor och att verksamheten helt 

enkelt måste tro på att det är rätt sätt att följa strategin. Ett exempel som hon tar upp är ett 

projekt gällande nytt arbetssätt de genomförde, vilket skulle ge x antal miljoner i besparingar. 

Detta var dock egentligen inte möjligt att mäta då det var omöjligt att veta hur de skulle ha 

arbetat om de inte hade genomfört projektet överhuvudtaget. Det som de kan se utifrån 

projektet är att besluten har blivit smartare på grund av det nya arbetssättet, men kanske inte 

att de sparar flera tusen kronor per beslut (Löndahl 2015). 
 

Inom SEB anses värdet av IT finnas överallt inom verksamheten, eftersom att IT är integrerat 

i alla SEB:s produkter. Internt bidrar IT till effektivisering och automatisering av processer 

(Thorstensson 2015). Även expertis och dokumentation är ett internt värde som kan ses som 

en följd av IT. Externt möjliggör IT kvalitetssäkrade varor och tjänster i och med väl 

utvecklade testrutiner (Botnen 2015). För att mäta värdet av IT-investeringar utför SEB 

business case, men endast på satsningar på över en miljon svenska kronor, vare sig det gäller 

support eller utveckling. Thorstensson (2015) säger att det går att räkna på business case, men 

att det bör tas i beaktning att IT är kostnad. Han jämför med personal som också är en 

kostnad, att det redovisas på så sätt i resultaträkningen och att det är svårt att mäta dess 

specifika värde. SEB har däremot en tydlig ambition med att följa upp IT-investeringar och 

Thorstensson (2015) beskriver att detta görs olika beroende på vad som behöver följas upp. 

Vid till exempel penningtvätt undersöks kostnaden och uppföljning av specifika 

funktionaliteter, medan vid försäljning av kort till andra företag undersöks antalet sålda kort 

och den faktiska vinsten. Det existerar även vissa mål med att sälja ett visst antal volymer, 

samt att se på SEB ur ett helhetsperspektiv och göra bedömningar huruvida vinsterna ser bra 

ut eller inte. Utmaningen med IT-investeringar är att räkna på exakta siffror gällande 

effektivitet och Thorstensson (2015) tror att en bättre approach är att se över totalen. Botnen 

(2015) anser vidare att det inte alltid är lätt att använda business case, då dessa ibland görs för 

optimistiskt och att man inte är tillräckligt kritiska till varför förväntningarna var så höga. 

(Botnen 2015). 
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5 ANALYS 
I analysen kommer modellen över en IT-investerings livscykel att användas för att förstå hur 

värde genom IT skapas för de olika företagen via denna process. Modellen är tänkt att påvisa 

huruvida företagen följer denna vid en ny IT-investering och om det finns några skillnader 

och likheter mellan företagen. Analysen diskuterar och klargör vilka steg i processen som 

medför utmaningar och varför. För att analysera företagens integration av strategier mer 

djupgående används mognadsgradsmodellen. Detta för att kunna undersöka huruvida ett 

företags mognadsgrad påverkar värdeskapandet och hur likheter/skillnader ter sig mellan 

företagen i korrelationen mellan mognadsgraden och värdeskapandet. 

5.1 LIVSCYKELANALYS 
Gemensamt för samtliga företag i den kvalitativa undersökningen är att kopplingen mellan IT 

och affär tycks ha blivit mer betydande över de senaste åren. Att dessa aspekter är mer 

sammankopplade innebär å ena sidan att IT genomsyrar en större del av verksamheten idag 

och i vissa fall hela verksamheten, men det innebär å andra sidan att begreppet IT även blir 

mer svårhanterligt. Gränsen mellan IT och affär tycks bli svårare att dra och de flesta 

intervjurespondenterna anser att IT kommer att bli mer integrerat med resten av 

verksamheten ju längre tid som går. Efter att Cloetta börsnoterades och blev mer globala 

ansågs det att deras IT-strategi behövde kopplas samman med affärsstrategin, där 

standardiserade plattformar och arbetssätt underlättade för både produktion och medarbetare. 

Även ICA Gruppen baserar sina IT-projekt på 10 övergripande strategiska prioriteringar och 

arbetar ständigt med att integrera verksamheten med IT. SEB:s IT-strategi bygger även på 

verksamhetens övergripande strategi. Medvetenheten kring att systemutveckling och 

affärsutveckling hör ihop ökar och det blir svårare att dra gränsen mellan produktutveckling 

och IT. Strategierna för företagen kan sägas vara det som omsluter hela IT-

investeringsprocessen och påverkar hur denna går till. Mognadsgradsmodellen kommer 

användas som ett verktyg för att analysera detta vidare i nästa avsnitt. För att kunna analysera 

mer detaljerat hur en IT-investering skapar värde och vad för problematik det finns kring 

processen används de fyra stegen förändringsförslag, nyttovärdering, genomförandet och 

mätning av nyttan. 

Samtliga tre företag strävar efter att ha en genomarbetad beslutsprocess för IT-investeringar 

där meningen är att dessa ska komma till användning för hela företaget och ligga i linje med 
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affärsstrategin. Modellen för investeringsprocessen är av generell art och de tre företagen 

verkar följa den någorlunda, men med lite olika utmaningar kring de olika stegen samt vad 

för slags värde som skapas. Viktigt att ha i åtanke är att företagen är av olika sort och IT:s 

andel i kärnverksamheten varierar. Både SEB och ICA arbetar mycket med IT-lösningar mot 

sina kunder, medan Cloettas kärnverksamhet inte fokuserar på IT-relaterade produkter då det 

är godis som är själva produkten. Företagen använder således IT på olika sätt, där support 

fortfarande är den största delen av den IT-relaterade verksamheten inom företagen, men där 

utveckling av nya IT-lösningar är viktigare både för SEB och ICA för att kunna vara 

konkurrenskraftiga och göra sina kunder nöjda. Cloetta använder främst IT inom sina 

logistikprocesser, där leveranssäkerhet och effektivisering är det viktigaste de får ut av IT. 

Förändringsförslagen för en ny IT-investering baseras alltså främst (men inte endast) på 

interna påtryckningar för Cloetta och både interna och externa påtryckningar från marknaden 

för SEB och ICA. Externa påtryckningar beror på exempelvis nya marknader, ny teknologi 

eller ökad konkurrens. Förändringsförslagen och till vilken grad det handlar om 

utveckling/support skiljer sig därmed åt för de tre företagen. 

Alla företag nämner business case vid nya IT-investeringar, vilket kan kopplas starkt till 

steget nyttovärdering av en investering i processmodellen. Dock använder företagen business 

case till olika grad. Cloetta utför det inte i den utsträckning som företaget vill. SEB och ICA 

utför business case i större utsträckning, där de anser att det är viktigt att projektet tydligt 

visar vad som ska genereras och hur det kopplar till företagets övergripande strategier och 

mål. ICA nämner dock att det kan vara svårt att få fram exakta siffror på vad projektet skall 

generera, vilket istället gör det viktigt för ledningen att tro på projektet för att det skall 

genomföras. Både ICA och SEB nämner att de inte alltid gör business case, om det 

exempelvis rör sig om lagkrav, vilket innebär att de måste genomföra investeringen i vilket 

fall. Företagen verkar måna om att försöka göra business case på stora projekt för att de vill 

kunna förutspå det värde som projektet skall generera. Viljan att nyttovärdera före ett IT-

projekt finns alltså där, men alla företag nämner också att värdet av IT-investeringar 

fortfarande är svåra att förutspå. Hur affärskritiska processerna inom IT är styr dessutom till 

hur stor del som projekt analyseras i förväg. Både ICA och SEB har IT som större del av sin 

kärnverksamhet, de arbetar direkt mot slutkund och har många säkerhetskriterier att ta hänsyn 

till gentemot sina kunder. Detta gör deras IT-processer till mer affärskritiska och därmed 

verkar även business case mer nödvändiga. För Cloetta är IT ett medel för effektivisering och 
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stöd för affärsprocesserna och därmed inte lika affärskritiskt. För Cloetta verkar det alltså inte 

lika nödvändigt med utförliga business case vid IT-investeringar. 

Hur värde skapas genom IT-investeringar skiljer sig mellan företagen, vilket till stor del beror 

på andelen support och utveckling inom företagen. Både ICA och SEB påpekar att de gärna 

vill ha cirka 30 procent av IT-investeringsbudgeten inom utveckling - resten på support och 

drift. Cloetta, däremot, hävdar att de egentligen inte utför någon egentlig IT-utveckling utan 

att sådant köps in externt. Eftersom att IT är olika stor del av kärnverksamheten skiljer sig 

definitionerna av vad som anses innovativt. Innovation för Cloetta, kan vara någonting som 

egentligen inte är nytt, externt sett, men som är innovativt för dem då det var någonting nytt 

för just deras verksamhet. Både ICA och SEB arbetar aktivt med innovationer, främst för att 

vara konkurrenskraftiga på marknaden. I och med att företagen arbetar med olika grader av 

utveckling och support, får de ut olika värden av IT-investeringar. Det existerar tre olika 

typer av värde genom IT-investeringar (avsnitt 2.2.1), vilka är kostnadsbesparingar, 

intäktsökningar samt förbättringar i nyckeltal.  

Kostnadsbesparingar anses ihopkopplat med IT-support och att det tekniska fungerar som det 

ska. Här är samtliga företag eniga om att supportdelen ger olika typer av kostnadsbesparingar 

i form av bättre och mer effektiva system som gör att driften ständigt fungerar och att 

verksamheten på så sätt fortgår. Det övergripande värdet av IT anses främst vara besparingar 

i och med effektiviseringar, bland annat inom logistik och produktion. Detta beror på att alla 

företag fortfarande har support som största del av sina IT-satsningar. För Cloetta har 

exempelvis det nya M3-systemet bidragit med förbättrade resultat i fabrikerna på grund av 

effektivisering. 

Intäktsökningar är ett värde som ingen av de tre företagen anger som det största värdet. Inget 

av de tre företagen kan konkret beskriva huruvida faktiska intäktsökningar skapas av IT, men 

nämner att det är ett värde som de eftersträvar. Dock finns det incitament för att det kan bidra 

till intäktsökning genom att IT-tjänsterna som SEB och ICA erbjuder sina kunder alltid 

fungerar, samt att de kan erbjuda nya innovativa IT-lösningar som gör att kunderna därmed 

väljer deras tjänst i första hand. Att mäta sådana intäktsökningar är dock svårt. Att ICA även 

satsar på onlineförsäljning kan i framtiden bidra till ökade inkomster som är direkt 

korrelerade till deras IT-system. 
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Ytterligare ett värde som respondenterna nämner är ökad kundnöjdhet, vilket är en typ av 

förbättring i nyckeltal. För Cloetta skapar IT en leveranssäkerhet ut mot kund så att 

produktionen ständigt kan leverera, vilket möjliggör för kunden att konsumera företagens 

varor och använda dess tjänster. Detta blir ett indirekt värde från intern effektivisering som 

påverkar kund externt. Både ICA och SEB nämner att störningar i IT-systemen innebär ett 

minskat förtroende av kunderna och genom att upprätthålla säkra IT-system minskar riskerna 

för detta. För både ICA och SEB finns det mer affärskritiska delar av IT-systemen, eftersom 

deras IT-tjänster är direkt kopplade mot kund. Vid en eventuell nedgång av systemen skadas 

ICA och SEB:s varumärke mer än vad det skulle påverka Cloettas varumärke då deras system 

ej är riktade direkt mot kund. Genom att skapa innovativa produkter och tjänster kan 

företagen öka sitt förtroende, vilket bidrar till ökad kundnöjdhet. ICA arbetar bland annat 

med personliga kunderbjudanden via onlineförsäljning och SEB anser att de arbetar 

innovativt på företagssidan, men trycker på att de behöver vara mer innovativa på just 

privatsidan. 

Något som företagen verkar mindre bra på är att mäta hur IT-investeringen blev i slutändan 

och vad den faktiskt genererade. Enligt Haverblad (avsnitt 2.2) existerar ofta en bristande 

resultatuppföljning vid IT-investeringar, vilket även är tydligt i de undersökta företagens fall. 

Cloetta har en gedigen beslutsprocess gällande IT-investeringar, men genomför inte så ofta 

business case, vilket gör det svårt att urskilja exakta avkastningar och slutvärden. Både ICA 

och SEB nämner att business case ofta görs för optimistiskt, antagligen för att få 

förändringsförslaget att gå igenom. Problemet är att om ett business case görs för optimistiskt 

blir det oerhört svårt att följa upp. ICA nämner även att det kan vara svårt att utföra business 

case på utvecklingsprojekt, eftersom det inte går att förutspå effekterna och värdet. En 

utmaning är att IT och affär till stor del är sammankopplade och att det på så sätt blir svårt att 

ange IT som den specifika anledningen till ett visst resultat. Svårigheten ligger dessutom i att 

det tar lång tid innan olika resultat av en IT-investering går att urskilja.  

Det är tydligt att alla tre företag går igenom en liknande IT-investeringsprocess som togs 

fram i teorin och att det finns tydliga mål och visioner i att mäta värdet av en IT-investering. 

Det framgår dock tydligt att varje steg medför utmaningar och påverkar nästkommande steg i 

investeringsprocessen. Redan vid förändringsförslaget måste detta ligga i linje med 

affärsenheten, vilket kan vara svårdefinierat eller för generellt. Interna påtryckningar i form 

av exempelvis effektiviseringar kring drift är någonting som företagen verkar anse krävas för 
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att verksamheten skall fungera, trots att detta kanske inte ligger i linje med affärsmålen. Det 

krävs för att få verksamheten att leverera och vara effektiv, som i sin tur anses kunna ha 

interna effekter för bland annat personal, men också indirekta externa effekter eftersom 

verksamheten fungerar som den ska ut mot kund då IT fungerar. Även vid nyttovärderingen 

och business casen som alla företag utför mer eller mindre, existerar utmaningar med att 

faktiskt uppskatta och förutspå värdet innan projektet är genomfört. Detta blir än svårare om 

förändringsförslaget är diffust kopplat med affären, då siffror kan bli svåra att förutspå. 

Samma sak om det gäller en utvecklings-investering som aldrig gjorts förut. Det framgår 

tydligt att alla företag har svårt att faktiskt veta exakt värde som kan skapas av IT, vilket 

tyder på att IT fortfarande anses relativt ungt som strategisk resurs. Slutligen anser alla 

respondenter att det är svårt att följa upp IT-investeringar, för att business casen kan vara 

bristfälliga, för optimistiska eller för att det är rent ut sagt är svårt att veta vad själva IT-

investeringen gav upphov till då det ofta kan ha att göra med mjuka värden som inte riktigt 

går att mäta.  

Trots att det ibland är otydligt på vilka sätt IT bidrar med värde har samtliga 

intervjurespondenter varit eniga om att IT ger värde och fortsätter att satsa allt mer på det - 

framförallt att de integrerar det mer med övriga delar av verksamheten. Det är tydligt att IT 

inte längre handlar om att endast få verksamheten att fungera, utan även om att skaffa sig 

konkurrensfördelar på marknaden. IT är fortfarande en viktig del för att driften ska fungera, 

men används dessutom som en strategisk resurs och för att gynna affärerna, framförallt för 

ICA och SEB. 
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5.2 MOGNADSGRAD 

5.2.1 CLOETTA 
Det finns en enhetlig kommunikation gällande IT på Cloetta i och med den globala 

förändringen som trädde i kraft år 2012, vilken innebar centraliserade plattformar och en 

gemensam arbetsstruktur. Det finns en förståelse mellan affär och IT och vad IT gör för 

affären, vilket innebär att de når upp till nivå 3 gällande kommunikation. Dock är 

kommunikationen inte enhetlig inom alla affärsenheter i verksamheten, vilket krävs för att nå 

upp till nivå 4.  

Värdet av IT inom Cloetta består främst av kostnadseffektivisering och fungerande system. 

Det har även skapat värde i och med att de IT-system som de har utvecklat har givit dem 

möjlighet att växa och integrera nya förvärv. Värdet av IT existerar alltså mestadels internt i 

form av kostnadsbesparingar och driftsäkerhet, men även en del externt i form av nya affärer 

och försäljning. Värdet av IT anses därför uppgå till nivå 4 eftersom det inte sträcker sig så 

långt som till att bidra med direkt kundvärde och ökad försäljning. De placeras inte på nivå 3 

på grund av att de vet med sig om vad de vill ha för värde av IT och har en gedigen 

beslutsprocess kring IT-investeringar. De kan heller inte placeras på nivå 5, ty medvetenheten 

kring business case är bristfällig och för att de mestadels erhåller internt värde genom IT. 

Cloettas arkitektur inom IT är till för interna processer. Både Svensson (2015) och Wiklund 

(2015) trycker på det faktum att företaget inte sysslar med IT-utveckling i någon större 

utsträckning. IT kan å ena sidan ses som väl integrerat i organisationen i och med det 

gemensamma affärssystemet. Å andra sidan existerar endast IT inom vissa, specifika 

processer som är särskilt relevanta för just Cloetta, det vill säga processer som är till för att 

effektivisera produktion och leveranssäkerhet. Verksamheten har väl fungerande IT-system 

för just deras ändamål och genom att de har vissa utvecklingsdelar når de därmed nivå 4 inom 

arkitektur. 

I och med att Cloetta genomförde en stor strategiförändring år 2012 har IT- och 

affärsstrategierna blivit mer allierade än de var tidigare. Arbete kvarstår dock i att få med alla 

affärsmodeller i de olika länderna så att alla ligger i linje med varandra. Cloetta är väl 

medveten om att IT är en tillgång till verksamheten (nivå 3) och inte bara framstår som det 
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(nivå 2), däremot är IT ingenting som driver deras affärsstrategier i överlag (nivå 4) och 

därav placeras Cloetta på nivå 3 i affärsanpassning. 

Tabell 6: Cloettas mognadsgrad 

Nivå Kommunikation Värde av IT IT-arkitektur Affärsanpassning 

1. Initiala     

2.Hängivna     

3.Etablerade X   X 

4.Förbättrade  X X  

5.Optimerade     

 

5.2.2 ICA GRUPPEN 
ICA Gruppen har sett till att IT fått en större roll i koncernen och har en ledning som även ser 

till att resten av verksamheten förstår detta. Dock finns det vissa delar av verksamheten som 

kan förbättras i avseende om kommunikation av IT, vilket placerar dem på nivå 3 då de 

uppfyller kriteriet bra förståelse mellan IT och affär men saknar fullt stöd för att vara enhetlig 

inom alla delar, vilket krävs för nivå 4. 

Värdet av IT för ICA Gruppen är brett och de visar på ett värde som spänner sig från internt 

värde så som kostnadseffektivisering till externt värde som nya inkomstkällor i form av 

onlineförsäljning. De utför business case i största möjliga mån, men det görs undantag ibland 

kring dessa. Dock är de mycket väl medvetna om att IT är affärskritiskt för dem. Den 

innovationskraft som de har och deras betoning på hur viktigt IT är för deras affärer och 

konkurrenskraft, innebär att de hamnar på nivå 5 då de uppfyller samtliga kriterier: 

kostnadseffektivisering, nya affärer och ökad kundnöjdhet. 

IT-arkitekturen inom ICA Gruppen består till största del av supportfunktioner för logistik och 

för banken. Det finns en hög nivå av innovationskraft genom de satsningar som genomförs 

både inom banken och matvaror såsom digitala bankkort och applikationer. IT-systemen som 

de använder är en blandning av gammalt, med system som kräver uppdateringar, och nytt, 



	

44	

som exempelvis olika typer av molntjänster. Detta gör att de når nivå 4 avseende arkitektur. 

Dock finns det fortfarande processer inom supporten som kan optimeras ytterligare och 

arkitektur som inte är optimal, vilket gör att de inte når upp till nivå 5. 

Gällande affärsanpassning anses IT vara en stor tillgång för ICA då det drivs på en 

övergripande strategisk nivå och finns med i de strategiska prioriteringar som verksamheten 

har satt. Dock är arbetet med att sätta upp IT-strategierna och omstrukturering av 

beslutsprocesser kring nya IT-investeringar något som pågår just nu för att skapa en enhetlig 

strategi för alla enheterna inom koncernen. Detta gör att de placeras på nivå 4 i 

affärsanpassning, där IT driver affärsstrategin, men inte på nivå 5 då de inte har uppnått ett 

totalt samarbete ännu. 

Tabell 7: ICA Gruppens mognadsgrad 

Nivå Kommunikation Värde av IT IT-arkitektur Affärsanpassning 

1. Initiala     

2.Hängivna     

3.Etablerade     

4.Förbättrade X  X X 

5.Optimerade  X   

 

5.2.3 SEB 
Det finns en stark syn och medvetenhet om att IT står för ett betydande värde inom SEB, 

vilket inte var fallet för några år sedan. Traditionsenligt har IT haft rollen som en 

supportfunktion, vilket fortfarande lever kvar till viss del eftersom IT fortfarande ses som en 

kostnad; detta gör att de endast når upp till nivå 3. Det finns en förståelse mellan affär och IT, 

men de saknar den enhetlighet i kommunikation som krävs för att nå högre nivåer.  

Värdet av IT är dels internt värde i form effektiviseringar och automatiseringar, dels externt 

värde i form av varor och tjänster som håller hög kvalité. Värdemätning sker genom business 

case på stora projekt, men dessa hanteras däremot inte alltid optimalt och 
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intervjurespondenterna anser dessutom att man ibland bör ha en mer övergripande syn för att 

kunna urskilja värdet av IT. SEB arbetar med utveckling till stor del, men de är även i stor 

utsträckning beroende av äldre system i vissa delar av verksamheten, vilket begränsar 

värdeskapandet då mycket av systemen är svåra att förändra och vara innovativa inom. De 

behöver även ta hänsyn till lagar och regleringar som kan begränsa innovationsskapandet och 

sin tur IT-värdet. Dessa aspekter gör att SEB hamnar på nivå 4. 

SEB arbetar med både support och utveckling i stor utsträckning där mycket handlar om att 

förbättra redan existerande tjänster, men även att skapa innovativa lösningar för deras kunder, 

både privat och gentemot företag. Trots att IT är väldigt väl integrerat i verksamheten har 

SEB en relativ trögrörlig arkitektur. Gamla system dominerar fortfarande och har inte bytts ut 

eller utvecklats vidare då företaget anser att systemen fortfarande är väl fungerade för 

verksamheten samt att det innebär stora risker vid systembyte, därav placeras de på nivå 4 i 

arkitektur. SEB arbetar med utveckling och supporten är välfungerande (nivå 4) men inte 

optimal, vilket krävs för att hamna på nivå 5. 

SEB är ett företag där IT är väl integrerat i hela verksamheten och på många sätt anses vara 

hela verksamheten, då företaget inte har fysiska produkter utan snarare tjänster som alla har 

med IT att göra. Det finns ett tydligt fokus på IT-relaterat strategiarbete i SEB:s 

årsredovisningar, vilket tyder på en hög grad av anpassning. Dock är affärsstrategin och IT-

strategin inte helt integrerade än, då det finns ambitioner som affärssidan vill uppnå men inte 

är möjligt på grund av IT:s begränsningar. Detta innebär att SEB hamnar på nivå 4 för 

affärsanpassning då IT är med och driver SEB:s affärsstrategier. 

Tabell 8: SEB:s mognadsgrad 

Nivå Kommunikation Värde av IT IT-arkitektur Affärsanpassning 

1. Initiala     

2.Hängivna     

3.Etablerade X    

4.Förbättrade  X X X 

5.Optimerade     
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5.2.4 JÄMFÖRELSE 
Sammantaget hamnar Cloetta mellan nivåerna etablerade och förbättrade processer, medan 

ICA och SEB i överlag hamnar på nivån förbättrade processer, men SEB placerar sig något 

mer mot etablerade och ICA något mot optimerade. Intressant är att alla tre företagen hamnar 

på någorlunda liknande nivåer trots att de är så pass olika företag, både i avseende på storlek 

och bransch. Detta resultat tyder på att IT kan användas på olika sätt inom olika företag, 

beroende på hur stor del av IT som är en del av kärnverksamheten och vilka typer av värden 

som företagen både eftersträvar och faktiskt får ut. Cloetta sysslar exempelvis i princip bara 

med support och är inte lika innovativa i sina lösningar som ICA och SEB, trots detta får de 

ut ett högt värde av sina IT-satsningar, då deras bransch helt enkelt inte kräver lika mycket 

innovation och IT-utveckling. ICA:s och SEB:s verksamheter kräver däremot mer fokus på 

utveckling än enbart support, vilket också innebär att de lyckas få ut andra typer av värden, 

det vill säga värden som är mer externa genom att de kommer direkt från kund. Däremot 

använder både ICA och SEB en del äldre system, vilket gör att IT-arkitekturen inte är 

optimal. Trots att de satsar på mer IT-utveckling än Cloetta, hamnar de på samma nivå 

avseende arkitekturen, då Cloetta har ett nytt, genomgående system över hela verksamheten.  

Det är tydligt att utmaningar existerar inom alla kategorier, då inget av företagen når 

optimerade processer som är den högsta nivån. Främst ligger utmaningarna i att föra en 

genomgående kommunikation kring hur och vad IT ska bidra med. Utmaningar i att skapa 

värde genom IT är tätt sammankopplat med de möjligheter och resurser som företaget har. 

Även att upprätthålla en optimal IT-arkitektur är något som alla företag kämpar med, då det 

är en utmaning att byta ut system samtidigt som allt ska vara igång och fungera. Det finns en 

vilja att föra ett tätt samarbete mellan affär och IT i sitt strategiarbete, men det är fortfarande 

någonting som alla tre företagen strävar mot. Dock har de kommit olika långt i detta arbete, 

vilket ofta styrs av vilken ledning och deras intresse i att driva de frågorna. 

ICA och SEB placerar sig högre upp i mognadsgrad, där ICA placerar sig lite högre upp 

gällande IT-styrning, än vad Cloetta gör. Detta avspeglas också i det värde som de får ut av 

sina IT-system, där ICA lyckas få ut störst värde av sina IT-investeringar genom en tydligare 

koppling till kundnöjdhet och intäktsökning. ICA placerar sig högst och är även de som 

nämner IT som mest affärskritiskt och värdeskapande, samt att de använder IT mest 

innovativt. SEB placerar sig under ICA i och med att de verkar ha svårare att kommunicera 

mellan affärs- och IT-enheter, de tar upp IT som en kostnad samt att de verkar ha vissa 
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problem med att vara innovativa, då många av deras system är trögrörliga och projekt till stor 

del styrs av lagkrav. Detta gör att värdet av IT inte alltid är tydligt och genomgående hos 

organisationen och gör att vissa typer av värden går förlorade. Cloetta är väl medvetna om 

värdet de får ut av IT, har integrerat sina strategier baserat på detta och placerar sig strax 

under SEB, trots att de inte får ut särskilt mycket externt värdeskapande såsom 

intäktsökningar. Det kan med andra ord tydligt påvisas att det existerar en korrelation mellan 

ökad grad av anpassning av IT- och affärsstrategier med ökat värdeskapande.  

6 SLUTSATSER 
Undersökningen i den här uppsatsen påvisar att det finns en tydlig trend i att svenska företag 

har ett intresse i att investera mer inom IT och att IT:s betydelse för affären har stärkts. Den 

kvantitativa undersökningen visar på en större medvetenhet och större fokus på IT inom 

många branscher. Ökade IT-investeringar bidrar till värdeskapande genom ett antal faktorer. 

De undersökta företagen har visat sig ha en genomgående beslutsprocess och en stark 

koppling mellan IT-sidan och affärssidan vid nya investeringar. För samtliga företag består 

värdet av IT främst i att effektivisera organisationen och de processer som krävs för att hålla 

igång affärsverksamheten via interna processer. Vissa företag ser dock nya möjligheter med 

IT och har kommit längre i utveckling av IT-system och produkter som är direkt kopplade 

mot kund. Genom att de ser nya möjligheter skapar de värde i form av intäktsökning och 

ökad kundnöjdhet. 

Tydliga jämförelser går att göra i hur mycket som läggs på utveckling, hur IT-nära produkter 

företagen har gentemot kund och hur företaget på så sätt får ut olika värden. Cloetta är ett 

tydligt exempel på ett företag vars produkter inte huvudsakligen handlar om IT, vilket 

innebär att företaget mest får ut internt värde från sina IT-satsningar i form av 

effektiviseringar och logistiklösningar. ICA är ett företag som använder IT som en 

värdeskapare både internt och externt genom att de integrerar IT i sin affär till större 

utsträckning med exempelvis onlineförsäljning och sina bankprodukter. Slutligen är SEB ett 

exempel på ett stort företag vars verksamhet består till stor del av IT och skapar affärsvärde 

genom IT både internt i form av effektivisering och externt mot kund i form av direkta 

tjänster. 
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Undersökningen visar att IT och affär har blivit mer integrerat under de senaste åren, men att 

olika typer av företag lägger olika stor vikt vid integrationen samt hur mycket av 

verksamheten som bör läggas på support respektive utveckling. Studien tyder på att graden av 

affärsanpassning sker i olika stor utsträckning beroende på hur stor del IT har i utveckling av 

tjänster mot kund. Det finns ett samband mellan mognadsgrad av IT-styrning och 

värdeskapande - en högre nivå i mognadsgrad av enhetlig strategi mellan IT och affär bidrar 

till ett högre värdeskapande för verksamheten.  

Vidare forskning inom ämnet skulle kunna innefatta fallstudier där investeringsprocessen vid 

nya IT-projekt studeras mer noggrant för att få en mer konkret bild av hur värdeskapandet 

sker i praktiken. Ytterligare studier som skulle bygga mer djupgående kvantitativa studier i 

syfte att finna mönster i hur olika branscher investerar inom IT och varför vissa branscher 

eventuellt kommit längre i sitt arbete kring affär och IT.  
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BILAGA 1 - KVANTITATIVT RESULTAT FÖR SAMTLIGA FÖRETAG  
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BILAGA 2 - FÖRETAG I DEN KVANTITATIVA UNDERSÖKNINGEN 

 
Apoteket. Årsredovisning (2010-2014).  

Arla. Årsredovisning (2010-2014). 

Axfood. Årsredovisning (2010-2014). 

Electrolux. Årsredovisning  (2011-2014). 

Länsförsäkringar. Årsredovisning (2010-2014). 

Mio. Årsredovisning (2010-2014). 

Nordea. Årsredovisning (2010-2014). 

Posten. Årsredovisning (2010-2014). 

SAS. Årsredovisning (2011-2014). 

SBAB. Årsredovisning (2011-2014). 

Telia. Årsredovisning (2010-2014).  

TryggHansa. Årsredovisning (2010-2013). 
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BILAGA 3 – INTERVJUFRÅGOR 
Introduktion 

● Hur länge har du arbetat på företaget? 

● Vad är din roll/huvuduppgifter i organisationen? 

● Kan du berätta lite om organisationen och IT:s roll inom organisationen? 

● Hur stor är IT-avdelningen? 

● Hur stor är IT-budgeten?  - support och utveckling  

● Hur skiljer ni mellan IT-support och IT-utveckling? Går det att separera de delarna?  

IT-strategi 

● Hur ser er IT-strategi ut? 

● Hur ser beslutsprocessen ut huruvida en IT-investering/nytt IT-system ska 

implementeras eller inte?  

● Hur är IT-strategin integrerad med affärsstrategin och resten av verksamheten? 

● Finns det några utmaningar med att koppla ihop affärs- och IT-strategierna? Ge 

exempel. 

● Hur har IT:s roll förändrats inom ert företag och när skedde detta?  

● Vad är det för faktiska förändringar man behöver göra i företaget inom IT och 

verksamhet vid en ny IT-investering?  

Värdet av IT 

● Vilka är de senaste satsningarna ni har gjort inom IT? Hur gick processen till och vad 

blev det slutgiltiga resultatet? Uppkom det några problem och hur såg i sådana fall 

dessa ut? 

● Vad är innovativa IT-satsningar för er? 

● Vad anser ni är det huvudsakliga värdet ni får ut av IT?  

● Kan du beskriva några interna nyttor ni får ut av IT? 

● Kan du beskriva några externa nyttor ni får ut av IT? 

● Hur mäter ni värdet av era IT-satsningar? 

● Ser du några utmaningar med att mäta värdet av IT?  

● Finns det något konkret samband mellan IT-investeringar och vinster?  

● Vilka typer av effekter eftersträvar ni mest med IT?  

● Hur ser du på framtiden för IT inom organisationen? 

Avslutning 
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● Har du något att tillägga? 

● Kan vi återkomma med fler frågor via mail?  
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BILAGA 4 - DEFINITIONER OCH NYCKELBEGREPP 
 

CIO - Chief Information Officer (IT-direktör) 

CEO - Chief Executive Officer (Verkställande direktör, VD) 

CFO - Chief Financial Officer (Finansdirektör) 

IT - Informationsteknik 

IS - Informationssystem 

SLA - Service Level Agreement. Beskriver den nivå av kvalité en leverans ska ha. 

ERP - Enterprise Resource Planning (Affärssystem) 

CRM - Customer Relationship Management. Administration av kundrelationer. 

Business case - Ett beslutsunderlag till varför en investering bör genomföras.  

Agilt – Iterativt arbete 

 

 


