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Sammanfattning 

Offentlig förvaltning investerar årligen miljardbelopp i IT-utveckling och verksamhetsförändring. Den 

offentliga förvaltningen har ett ansvar att säkerställa att skattebetalarna får avkastning på sin 

investering i form av ökade servicenivåer eller minskade kostnader för att nyttja offentliga tjänster. 

Offentliga organisationer måste alltså både säkra att rätt saker utvecklas och att de utvecklas på rätt 

sätt. Att arbeta aktivt med det som i denna vägledning kallas nyttorealisering är alltså inte valbart för 

offentliga organisationer utan är tydligt uttryckt i uppdrag och myndighetsförordning.   

Med ökade krav på behovsdriven utveckling och samverkan över organisationsgränser för att 

leverera förvaltningsgemensamma lösningar ökar kraven på beslutsunderlag och processer som 

möjliggör att nyttan verkligen uppstår. En utgångspunkt är att allt utvecklingsarbete ska vara väl 

förankrat i verksamhetsmål och underbyggt med goda beslutsunderlag. Offentliga organisationer 

behöver arbeta med målanalyser och koppla förslag till förändringsinsatser tydligare till 

verksamhetens mål i flera nivåer. Utveckling av verksamheten måste vara en naturlig del av chefers 

ansvar för verksamheten och grunda sig på en målbild för hur man önskar sig att verksamheten ska 

se ut. Stora krav finns därför också på att veta hur verksamheten ser ut i nuläget, dvs att mäta rätt 

saker för att ”ta tempen” på verksamheten. Det är i gapet mellan nuläge och målbild som 

förändringsbehovet kan definieras. 

Nyttorealisering är inte en fristående process utan tvärtom syr den ihop verksamhetens befintliga 

styr- och ledningsprocesser för att samverka mot det gemensamma målet att realisera den 

förändring man föresatt sig.  

Det finns ingen generell nyttorealiseringsprocess som fungerar i alla organisationer. Skillnader i 

användning av begrepp, olika styrmodeller och metoder, olikheter i organisationsform och 

beslutsvägar gör att varje organisation måste anpassa arbetet med nyttorealisering till sina egna 

förutsättningar. Varje organisations tillämpning och ambitionsnivå kan specificeras i organisationens 

nyttorealiseringsstrategi. 

Undermåliga beslutsunderlag ökar risken för misslyckade förändringsinsatser. Därför bör ett 

beslutsunderlag belysa flera perspektiv, dvs inte enbart visa kostnader och nyttor, utan också 

analysera faktorer som angelägenhet och genomförbarhet. Det är nödvändigt att arbeta aktivt med 

beslutsunderlaget både inför och löpande under en förändringsinsats. Det är naturligt att man vet 

ganska lite i början av en förändringsinsats, så att ett beslutsunderlag i detta skede innefattar 

uppskattningar, men allteftersom utvecklingsarbetet går framåt kommer det att framgå mer och 

beslutsunderlaget kan uppdateras med mer specificerad och analyserad information. Ansvariga för 

styrningen av en förändringsinsats måste också löpande kunna fatta beslut om nya aktiviteter som 

krävs för att säkra att den önskade nyttan ska kunna realiseras. En styrning av organisationens 

samtliga förändringsinsatser, s k portföljsstyrning, är ett effektivt arbetssätt för att styra 

förändringsverksamheten på en aggregerad nivå med fokus på att nå de förändringar och därmed de 

önskvärda verksamhetsnyttorna. 

 

En nytta kan realiseras först när man har lyckats få till en förändring i beteende. Det räcker oftast inte 

att ta fram en ny produkt eller tjänst för att människor ska börja agera på ett nytt sätt. Ofta hamnar 

styrnings- och uppföljningsfokus på ”projekten” och dess leveranser istället för på förändringen man 
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vill skapa. Realisering av nyttor kräver att man parallellt arbetar aktivt med förändringsledning, dvs 

skapar engagemang och bestående förändring hos både medarbetare och de som nyttjar tjänsterna. 

De verksamheter som ska förändras måste vara aktiva kravställare på möjliggörarna som tas fram 

och också ansvara för att driva och skapa förändringarna som ska uppnås. Ett steg i rätt riktning är 

alltså att börja prata mer om förändringen och ”förändringsinsatsen” än vilka produkter som ska 

utvecklas och hur projekten drivs. 

 

För att lyckas med dessa utmaningar krävs det en kultur som fokuserar på att skapa nytta. Det kan 

inte åstadkommas utan ledningens helhjärtade engagemang och stöd i både ord och handling och ett 

systematiskt arbete där både metodexperter, verksamhetskunniga och förändringsledare har aktiva 

roller. 

 

Denna vägledning utgör ett ramverk och en verktygslåda för organisationer att utgå ifrån vid 

införande eller vidareutveckling av sitt nyttorealisarbete. 
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1. Inledning 

Nyttorealisering är i sig inget nytt koncept, organisationer 

har under många år genomfört kostnads-/nyttokalkyler som 

en del av en bedömning inför investeringsbeslut, men i de 

flesta fall har arbetet begränsats till just kalkyler och 

enskilda förändringsinsatser. I dagens samhälle är 

förändringsinsatser ofta mer komplexa. Olika 

förändringsinsatser måste prioriteras mot varandra och 

nyttor måste hanteras på olika ställen i organisationen (eller 

utanför organisationen), där varje del utgår ifrån sin 

specifika metod för ledning och styrning. 

Denna vägledning innehåller några av de mest vedertagna 

koncepten för styrning och ledning. Ambitionen är att ge en 

översiktlig bild över hur dessa koncept hänger ihop och kan 

bidra till att en organisation mer effektivt kan realisera 

nyttan av sina förändringsinsatser. 

Detta arbetssätt kan tillämpas på förändringsinsatser oberoende av produktionsmodeller som 

vattenfalls- eller agila metoder. 

Proportionalitetsprincipen bör tillämpas utifrån förändringsinsatsens omfång dvs insatsen som 

krävs för att identifiera, specificera, planera, realisera och följa upp nyttor anpassas efter 

förändringsinsatsens komplexitet och behov. 

 

1.1 Syfte och mål 
Syftet med denna vägledning i nyttorealisering är främst att tillhandahålla: 

• en introduktion i nyttorealisering där begreppen förtydligas och i möjligaste mån förenklas 

• en vägledning i arbetssätt med att identifiera, specificera, planera, realisera och följa upp 

nyttor som en integrerad del i verksamhetsutveckling och verksamhetsuppföljning1 

• en vägledning i hur arbetssättet kan etableras i en organisation 

• ett ramverk som kan användas av offentliga organisationer i framtagning av en anpassad 

strategi2 för hur man strukturerat vill arbeta med att realisera nyttan av sin 

verksamhetsutveckling 

  

1.2 Målgrupp 
Målgruppen för denna vägledning är alla inom offentligt finansierad verksamhet som är 

involverade i att styra och leda, beställa, genomföra och stödja verksamhetsutveckling.  

                                                           
1 Bilaga 3 Processen och Mappning av dess faser med andra verktyg och metoder 

2 Bilaga 11b Nyttorealiseringsstrategi  
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1.3 Avgränsningar 
Vägledningen omfattar inte:  

 metoder för upprättande av samhällsekonomiska kalkyler3. 

 detaljerade beskrivningar av metoder för verksamhetsanalys, verksamhetsutveckling och 

verksamhetsstyrning 

 

1.4 Läsanvisningar 
Vägledningen ska ses som ett ramverk för nyttorealisering.  

Det finns ingen generell lösning som passar alla organisationer. Varje organisation bör alltså dels 

göra anpassningar utifrån sina förutsättningar och ambitionsnivå och dels återanvända de 

begrepp som redan används inom organisationen. Mer om anpassning och införande av 

nyttorealiseringskonceptet se kapitel 5. 

Struktur för vägledningen:  

 
Figur 1-2 Kapitelindelning i vägledningen 

 

Kapitel 1 inledning (detta kapitel). 

Kapitel 2 beskriver de viktigaste begreppen inom nyttorealisering. 

Kapitel 3 syftar till att sätta nyttorealisering i ett sammanhang. Kapitlet diskuterar kopplingen 

mellan nyttorealisering och andra lednings- och styrningsmodeller som t ex målstyrning, 

förändringsledning, portföljsstyrning, projekt- och programstyrning samt andra berörda processer 

i organisationen. 

Kapitel 4 syftar till att ge en bild av vad varje fas i nyttorealiseringsarbetet innebär och ger stöd i 

form av verktyg och metoder som kan användas för att utföra arbetet.  

Kapitel 5 behandlar beslutssituationen.  Ett viktigt underlag till ett beslut att starta en 

förändringsinsats är ett s k ”Business Case” 4 vilket tydliggör insatsens bidrag till verksamhetens 

                                                           
3 Den samhällsekonomiska kalkylen – en introduktion för den nyfikne, SIKA 2005:5 
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mål och strategi. Kapitlet beskriver i huvudsak beslutsunderlaget ur ett nyttorealiserings-

perspektiv. 

Kapitel 6 diskuterar olika aspekter kring några vanliga frågor där det förmodligen inte finns ett 

entydigt svar eller rätt eller fel.  Syftet med kapitlet är att tydliggöra frågans komplexitet och att 

utgöra ett diskussionsunderlag för organisationer som har för avsikt att arbeta med 

nyttorealisering, så att varje organisation själv kan ta ställning till hur man vill hantera frågan. 

Kapitel 7 ger stöd till organisationen och ledningen hur man förstärker och bibehåller fokus på 

den önskade nyttan under hela förändringsinsatsen. Kapitlet kan också användas som en guide av 

de organisationer som har för avsikt att införa ett strukturerat arbete med nyttorealisering. 

Bilagorna delas in i tre grupper. Första gruppen berör principer, begrepp, modell för 

mognadsanalys (självskattning) m m. Den andra gruppen bilagor omfattar verktyg och 

metodbeskrivningar samt några praktiska exempel på dessa. Tredje gruppen bilagor innehåller 

material och goda exempel från andra myndigheter. 

 

1.5 Genomförande 
Arbetsgrupp 

Version 1.0 av Vägledning i nyttorealisering publicerades 20105 och togs fram av representanter 

från ett antal myndigheter. 

Version 2.0 av Vägledning i nyttorealisering (denna version) har tagits fram under 2014 av Daniel 

Jafari, Lars Dannemann och Anna Pegelow på E-delegationen samt Maria Björk på Lantmäteriet. 

Deltagarna i nätverket för nyttorealisering har granskat vägledningen vid några tillfällen under 

framtagningen samt remissversionen på slutet. Dokumentet har även tillgängliggjorts för 

allmänheten via e-delegationens hemsida samt via lämpliga sociala nätverk. Inkomna synpunkter 

har registrerats. Många synpunkter har tagits rakt av och förts in i vägledningen. Några 

synpunkter har bedömts som intressanta men så omfattande att de kräver en djupare analys och 

diskussion vilket medför att dessa sparas till en framtida version. Slutligen finns en grupp 

synpunkter där det konstaterats att det finns olika syner på vad nyttorealisering är och hur det ska 

bedrivas. 

Referenser 

Deltagarna i E-delegationens nätverk för nyttorealisering, Anna Muzic (Tullverket), Anna Nilsson 

(Länsstyrelsen), Catharina Wannebo (Lantmäteriet), Eva Lundin (Pensionsmyndigheten), Malin 

Eriksson (Försäkringskassan), Katarina Johansson Tutturen och Petra Lindsröm (Stockholms stad), 

Peter Nilsson och Lena Reichl (Naturvårdsverket), Magnus Witén (Migrationsverket), Malin Malm 

Bengtsson (Försvarets materielverk), Lill-Mari Sten (Bolagsverket), Peter Arvidsson (Tullverket), 

Petra Thelander (Skatteverket), Carina Warborn (Skatteverket), Anders Nyström 

(Ekonomistyrningsverket), Johannes Kotsakidis och Ingemar Hermansson (Arbetsförmedlingen) 

samt Ingela Johansson (Jordbruksverket). 

                                                           
 
4 Bilaga 11 a Business Case 

5 För en utförlig beskrivning av arbetet hänvisas till tidigare version av Vägledning i Nyttorealisering 1.0 
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2. Definitioner 
 

2.1 Nyttorealisering 
Nyttorealisering, nyttohantering, nyttohemtagning, effekthemtagning, nyttostyrning, 

effektstyrning och effektrealisering är alla olika namn för samma begrepp.  

I denna vägledning används genomgående nyttorealisering som begrepp. Nyttorealisering är ett 

aktivt och systematiskt arbete med att säkerställa och optimera nyttan med de förändringar vi 

avser genomföra. 

2.2 Vad är en nytta 
En nytta har alltid ett kvantifierbart värde uttryckt i pengar, resurser eller kvalitetsmått (tid, 

volym, nöjd kund etc.). 

Nytta är en mätbar förändring vilken uppfattas som positiv 

av en eller flera intressenter och som bidrar till ett eller 

flera verksamhetsmål.6 

Realisering av nyttor förutsätter förändringsaktiviteter med engagerade och aktiva intressenter. 

Dessa förändringar kan handla om att förbättra, öka, reducera, sluta göra något befintligt eller att 

göra någonting nytt.  Resultatet kan ibland leda till negativa effekter för vissa intressenter. Dessa 

negativa effekter behöver också identifieras, beskrivas och hanteras på samma sätt som 

förväntade nyttor hanteras när man planerar ett förändringsarbete. Negativa effekter leder ofta 

till kostnader som uppstår i samband med införandet av en förändring. Differensen mellan nyttor 

och dessa negativa effekter kallas för nettonytta. Nettonytta bör vara ett mått att ta hänsyn till 

inför beslut att genomföra en förändringinsats. 

En nytta kan vara subjektiv. En förändring som upplevs som positiv av en intressent kan uppfattas 

som negativ av en annan. Till exempel kan ett rationaliseringsprogram friställa personal med följd 

att personalkostnaderna blir mindre samtidigt som servicenivån blir lägre. En nyttobedömning ska 

i möjligaste mån belysa alla intressenters perspektiv (inte bara den egna organisationens) och 

beskriva detta i beslutsunderlaget.  

2.3 Begreppsmodellen 
En utmaning kopplad till att införa ett strukturerat sätt att arbeta med nyttorealisering är att 

etablera en gemensam begreppsapparat. Nedan beskrivs nyckelbegrepp som används i denna 

vägledning med hjälp av en begreppsmodell7.  Ett centralt nyckelbegrepp som används i 

vägledningen är ”förändringsinsatser”. 

En förändringsinsats förklaras som en investering av tid, resurser och kunskap med syfte att 

åstadkomma nyttor vilket direkt eller indirekt bidrar till att verksamheten kan uppnå fastställda 

mål och strategier. En förändringsinsats omfattar alla aktiviteter kopplade till att kunna realisera 

                                                           
6 Managing Benefits –

 
APMG-International - Steve Jenner,  2012 

7 Bilaga 1 Begreppsmodell och lista  
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nyttan. Arbetsmodeller för att genomföra förändringsinsatser kan t ex vara olika kombinationer 

av linjearbete, uppdrag, projekt och program.  

 

 
Figur 2-1 Begreppsmodell 

 

2.4 Tänk efter före - sju frågor att besvara 
När man står i begrepp att utveckla sin verksamhet bör man säkra realisering av nyttan med den 

utvecklingen genom att ställa sig sju enkla frågor som måste kunna besvaras innan man startar en 

förändringsinsats och som hålls uppdaterad under hela insatsen. 

Svaren på de sju frågorna kan samlas i ett s k nyttoregister, vilket är ett verktyg för att synliggöra 

och följa upp realisering av nyttor. 
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Figur 2-2 Sju frågor för att säkerställa nyttorealiseringen 

 

1. Vad är nyttan? 

Huvudanledningen till det man vill förändra måste kunna anges. Vad vill man uppnå med 

utvecklingen? Om man inte vet vilken nytta man vill uppnå ska man titta närmare på vilka behov 

som finns innan förändringsinsatsen startar. Nyttan är skillnaden mellan önskat läge och nuläge. 

Det är därför ytterst viktigt att ta reda på nuläget innan start för att kunna uppskatta nyttan samt 

följa upp och bedöma den i framtiden8. 

 

2. Hur ska nyttan realiseras? 

Vilka möjliggörare behöver tas fram?  Vilka aktiviteter måste planeras, samordnas och 

genomföras för att säkra att man kan få till stånd den avsedda förändringen? Säkerställ att 

samtliga aktiviteter som behövs är beskrivna och styrs på ett lämpligt sätt. 

 

3. Vem ska realisera nyttan? 

Det ska vara tydligt redan från start vilken individ eller roll i linjeorganisationen som är ansvarig 

för att realisera den förväntade nyttan av en förändringsinsats9. En nyttorealiseringsansvarig är 

garanten för att den önskade förändringen verkligen sker. Nyttorealiseringsansvarig ska planera 

för hur realiseringen ska gå till, arbeta aktivt med att eliminera hinder och vidta åtgärder för att 

nyttorna ska realiseras.  Nyttorealiseringsansvaret tas vanligen av befintliga verksamhetsansvariga 

chefer i linjeorganisationen. 

 

 

                                                           
8 Se vidare diskussion om nollmätning på kapitel 6

 
9 Bilaga 6 Intressentanalys  
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4. När uppkommer nyttan? 

En förväntad nytta förverkligas först efter att man har uppnått ett förändrat tillstånd efter en 

genomförd insats. Nyttan uppkommer vanligen successivt när de levererade möjliggörarna införs i 

organisationen och nytt arbetssätt har införts. 

 

5. Hur ska nyttan följas upp? 

Det ska vara tydligt hur ofta mätningar ska göras och på vilket sätt dessa ska genomföras. 

Exempelvis ekonomiskt utfall, enkätundersökningar, statistiska metoder, observationsbaserad 

undersökning eller någon annan metod. Det är en fördel om den som ska följa upp nyttan har 

varit med när beslut fattats om vilka mätetal som ska användas. Det är viktigt att uppföljning av 

nyttor sker inom det befintliga styr- och ledningssystemet med resultatdialoger osv, istället för att 

det skapas en parallell uppföljningsorganisation och särskild rutin för just nyttor.  

 

6. Vem ansvarar för uppföljningen? 

Det måste finnas en tydlig ansvarig för uppföljningen av de förväntade nyttorna. Olika 

myndigheter har löst det på olika sätt. På någon myndighet ligger ansvaret hos projekt- och 

portföljkontoret, någon har utsett speciella ”nyttocontrollers” bland befintliga 

verksamhetscontrollers, och någon annan låter ekonomiavdelningen ansvara för uppföljning av 

nyttor.  Det är inte ovanligt att nyttorealiseringsansvarige samtidigt får ansvar för uppföljning av 

nyttor. Vem som ansvarar för enskilda nyttor ska framgå av nyttoregistret10. 

 

7. Vilka mätetal ska användas? 

Hur kommer resultatet att mätas? Mätning är en förutsättning för att organisationen ska kunna 

följa upp verksamheten i framtiden. Det ska vara tydligt vilka indikatorer som kommer att 

användas vid uppföljning. Måtten som definieras ska vara väl beskrivna, förankrade och 

dokumenterade. Måtten ska också gärna vara kopplade till indikatorer som redan följs i 

verksamhetens prestationsmått, som exempelvis genomloppstid per ärende, antal kö-dagar, 

servicenivå mm.  

 

Det är viktigt att mäta samma parametrar i verksamheten innan förändringen genomförs (s k 

nollmätning) som efter genomförd förändring för att kunna verifiera att avsedd förändring skett. 

Man bör mäta hur verksamheten ser ut och förändras över tiden med stabila mått. Kan man inte 

se denna förändring med de befintliga indikatorerna finns det all anledning att se över vilka 

indikatorer som är relevanta för att ”ta tempen” på verksamheten. 

 

Fri tolkning av Alice i underlandet och katten: 

Verksamheten (Alice): - Kan du säga oss vad vi ska mäta? 

Katten: - Det beror på vad ni vill uppnå. 

Verksamheten(Alice): - Det vet vi inte. 

Katten: - Då spelar det ingen roll vad ni mäter. 

                                                           
10 Bilaga 11d Nyttoregister
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Nyttoregister11 

När ovanstående frågor om nyttor har besvarats och en förändringsinsats startas, registreras 

informationen om nyttorna i ett register för framtida styrning och uppföljning. Nyttoregistret är 

alltså en samling av de förväntade nyttorna på ett och samma ställe. Informationen ska hållas 

uppdaterad för alla pågående och avslutade förändringsinsatser, eftersom förändringar inom 

förändringsinsatsen liksom i omvärlden troligen kommer att ske vilket kan leda till förändringar 

även gällande de förväntade nyttorna.  

Den i organisationen som får ansvaret för att hantera nyttoregistret på aggregerad nivå bör se till 

att innehållet i detta register hamnar i rätt lednings- och styrningsdokument, t ex i 

verksamhetsplaner, budget och underlag för resultatdialoger. 

För den enskilda förändringsinsatsen används en nyttorealiseringsplan12.  

 

2.5 Genomförande- och realiseringsperiod 
I nyttorealiseringssammanhang definieras olika faser. Första fasen är en genomförandeperiod 

som innefattar att identifiera, specificera och planera förändringen, realisera möjliggörare samt 

att börja införa förändringen i organisationen.  

Nästa fas är en realiseringsperiod vilken innefattar allt arbete som innebär att realisera de 

önskade nyttorna. Normalt innebär denna period att över tid fortsätta införandeaktiviteter och 

kanske göra vissa justeringar för att optimera nyttan.  

Genom att leverera kontinuerligt under hela perioden kan nyttan i verksamheten uppstå redan i 

tidiga faser i förändringen. 

Dessa två faser kan illustreras som i nedanstående bild. 

 
Figur 2-3 Olika perioder inom nyttorealisering 

Hur lång realiseringsperiod som ska räknas i kalkyler beror mycket på förändringens art. Det är 

önskvärt att ha en så kort realiseringsperiod som möjligt för att kunna följa upp nyttan och dess 

                                                           
11 Bilaga 11d Nyttoregister

  
12 Bilaga 11c Nyttorealiseringsplan

 

Utveckling Förvaltning

Nytta

Genomförandeperiod

Realiseringsperiod
Kronor

(-)

(+)

Perioden för förändringsinsatsen
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koppling till förändringsinsatsen isolerad från andra förändringar i omvärlden som kan påverka 

utfallet (normalt bör realiseringsperioden inte överskrida fem år). Det är även positivt att kunna 

leverera kontinuerligt över tid för att minimera risk samt ge verksamhetsnytta så snart som 

möjligt. Dock är det upp till varje organisation att bestämma vilken realiseringsperiod de vill räkna 

med. 

2.6 Aktörsmodell 
För att nyttorealisering ska bli verklighet behövs det ett antal roller. Det finns ingen generell 

lösning som passar alla organisationer, den måste väljas utifrån de roller som redan finns i 

verksamheten. Hur roller benämns och var de sitter i organisationen är alltså mindre viktigt, 

däremot är det viktigt att ansvaren är definierade och tydliga. 

Bilden nedan visar ett exempel för en organisation som arbetar med portföljsstyrning och har 

upprättat en portfölj med förändringsinsatser.  

 

 
Figur 2-4 Exempel på en aktörsmodell 

 

Portföljägaren har det högsta verksamhetsmässiga och ekonomiska ansvaret för alla 

förändringsinsatser i organisationen. Portföljägaren ser till att portföljen med dess innehåll bidrar 

till organisationens strategiska mål. Rollen kan likställas med Generaldirektör, Utvecklingsdirektör, 

CIO, m fl. 
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Portföljledaren har det högsta operativa ansvaret för hantering av portföljen och har 

portföljägarens fulla mandat.  

Varje förändringsinsats har en beställare som många gånger är avdelningschefer med ansvar för 

en verksamhet. Beställaren är ofta ordförande i styrgruppen för förändringsinsatsen. Beställaren 

äger alla dokument som har med nyttorealisering att göra t ex beslutsunderlag (Business Case) 13 

14, kostnads-/nyttokalkyl osv. Beställaren är ansvarig att se till att lämpliga workshopar och 

analysaktiviteter genomförs i rätt omfattning för att säkra kvalitet i dokumenten. 

Projektledaren ansvarar för leverans av möjliggörare från avgränsade projekt. Det händer ofta att 

projektledaren får i uppgift att upprätta eller uppdatera kostnads-/nyttokalkylen och 

beslutsunderlaget (Business Case) men det är viktigt att betona att en projektledare inte äger 

dessa dokument och ansvarar inte heller för varken nyttor eller realisering av dessa. Det är 

däremot mycket viktigt att projektledaren förstår varför förändringsinsatsen genomförs och vilka 

nyttor som önskas för att kunna prioritera rätt inom sitt projekt och leverera rätt möjliggörare.  

Utvecklingskontoret i vårt exempel ansvarar för metodstöd och mentorskap och ser till att 

beslutade modeller och arbetssätt används på rätt sätt. Utvecklingskontoret ansvarar också för 

samordning och uppföljning av portföljen och agerar beredningsorgan till portföljledningen. 

Controllern använder nyttoregister, nyttorealiseringsplan, beslutsunderlaget (Business Case) samt 

kostnads-/nyttokalkyler som underlag för uppföljning av nyttor och rapporterar utfall till 

portföljen. 

Den nyttorealiseringsansvarige är den som ansvarar för realisering av förväntade nyttor. Ofta är 

denne en verksamhetsansvarig som också har mandat att sätta igång andra insatser när så krävs 

för att säkra realiseringen. Nyttorealiseringsansvarig bör vara medlem i styrgruppen för 

förändringsinsatsen för att säkra nyttorealiseringsperspektivet då beslut ska fattas.  

Ett bra sätt att tydliggöra ansvaret för olika aktörer i sammanhanget är en s k HUKI-tabell. Ett 

exempel följer nedan: 

                                                           
13 Bilaga 9 E-delegationens verktyg för Business Case med nyttorealiseringsfokus – finns även på E-delegationens hemsida

 
 

14 Bilaga 11a Business Case
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Tabell 2-5 Förslag till en HUKI tabell för nyttorealisering 

 

2.7 Förändringsledning 
Att nå ett nytt tillstånd i en verksamhet utan en beteendeförändring är svårt, för att inte säga 

omöjligt. Detta gäller oavsett om förändringen handlar om ett nytt IT-system, förändrade 

processer, organisation eller attitydförändringar.  

 

Kan vi fortsätta göra något på samma sätt som vi alltid gjort 

och ändå förvänta oss att vi ska kunna uppnå ett nytt och 

bättre resultat än tidigare, eller måste vi börja göra saker 

på ett nytt sätt för att uppnå ett annat resultat? 

 

Förändringsledning är ett strukturerat sätt att leda individer, team och organisationer för att ta sig 

från ett nuvarande tillstånd till ett framtida önskat tillstånd. Det är ett arbetssätt för att hantera 

de icke-tekniska utvecklingskomponenterna och fokuserar på de ”mjuka” faktorerna såsom 

människors vilja och beteenden, organisation och kultur. 

Förändringsledningen ska fokusera främst på nyttorna och de införande aktiviteter som krävs för 

att få ut nyttan av möjliggörarna snarare än framtagandet av möjliggörarna. Att skapa 

förändringsvilja och förståelse är nyckeln för att uppnå förändring. Ju större krav på 

beteendeförändring hos människor i samband med en förändring, desto viktigare är det att 
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använda sig av strukturerad förändringsledning för att öka chansen att åstadkomma bestående 

förändringar. 

Grundprincipen med förändringsledning är att skapa förståelse hos individen om varför 

förändringen genomförs, för individens olika behov under förändringen samt vilket ledarskap som 

krävs för situationen. Arbetet ska resultera i acceptans och en vilja hos individen, kunskap och 

färdighet att kunna förändras samt en ”normalisering” dvs förmåga att stabilisera det nya 

tillståndet så att det fortlever. 

Chefer och andra ledare är mycket viktiga för förändringsledning och är de som äger själva 

förändringen. Dessa roller har till uppgift att skapa tydligt budskap om behov, nytta, motiv och 

bakgrund, att provocera fram tydlighet, att inte acceptera tystnad och att vara närvarande för 

frågor och kommentarer. 

Den beteendeförändring som sker med tvång eller med ingen eller liten påverkan från 

medarbetarna riskerar att inte vara beständig. En framgångsfaktor är att involvera de berörda till 

den grad att de förstår syftet med förändringen och förstår vikten av att förändringen genomförs. 

Detta leder oftast till att de själva bidrar till genomförande av förändringen. 

Många gånger kan man ute i verksamheten inte påverka ATT en förändring ska göras, men man 

har alla chanser att påverka HUR den ska göras. Denna insikt är viktig för att få det rätta 

engagemanget från medarbetarna och en positiv förändringskultur.  

En viktig arbetsuppgift för förändringsledaren kan i vissa organisationer vara en samordnande 

funktion, dvs. om en förändring påverkar olika organisationsdelar ser förändringsledaren till att 

koordinera införandeaktiviteterna mellan dessa. 

Förändringsledarens roll skiljer sig alltså från projektledarens roll i det att projektledaren 

fokuserar på projektleveransen medan förändringsledaren fokuserar på att skapa förståelse och 

acceptans hos berörda intressenter och individer i mottagande organisation. Förändringsledning 

utgör således ett komplement till projektledning genom att de två professionerna fokuserar på 

olika saker, men med samma mål i sikte. Gränsen mellan förändringsledning och projektledning är 

emellertid inte knivskarp och i mindre förändringsinsatser är det inte ovanligt att bägge rollerna 

innehas av en och samma individ. 
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3. Nyttorealisering i ett sammanhang 
 

Många offentliga organisationer har länge använt sig av initiala investeringsbedömningar, där en 

uppskattad nytta har ställts mot en uppskattad kostnad, som en del i beslutsunderlaget för en 

förändringsinsats. Att göra mer systematiska och löpande bedömningar av kostnader och nyttor har 

dock inte varit lika vanligt inom t ex IT-investeringar, organisationsförändringar eller annan 

verksamhetsutveckling, vilket bl a har bidragit till många och kostsamma IT-projekt som inte lyckats 

leverera de förväntade verksamhetsnyttorna.  

Kravet på behovsdriven utveckling15 och utveckling av förvaltningsgemensamma lösningar över 

myndighetsgränserna har ökat. I de fall kostnads-/nyttoanalyser har genomförts för denna typ av 

förändringsinsatser har fokus legat på att säkerställa finansieringen snarare än att använda Kostnads-

/Nyttokalkylen som ett styrverktyg för att säkerställa att den förändring som eftersträvas faktiskt 

sker. 

 

”Det viktigaste kriteriet för att värdera en förändringsinsats är 

inte leverans på tid, kostnad och kvalitet utan på vilken 

verksamhetsnytta den realiserar.”16 

 

Verksamheten i de flesta organisationer kan grovt delas i två huvudkategorier, dvs löpande 

verksamhet och förändringsverksamhet17. 

Löpande verksamhet har den egenskapen att 

den är upprepningsbar, med mer eller 

mindre fördefinierad input och förväntad 

output. Arbetet utförs ofta i en repeterande 

process, som kan vara dokumenterad eller 

finnas enbart i medarbetarnas medvetande. 

I löpande verksamhet är det önskvärt att 

arbeta med mindre och ständiga 

förbättringar. 

Normalt fokuserar lednings- och 

styrningssystemen i en organisation på 

mätning av resultat av aktiviteter som är av 

typen löpande verksamhet. Det brukar även 

                                                           
15 Vägledningen för behovsdriven utveckling, E-delegationen, 2012 

16 E-delegationen 

17 Managing Benefits –
 
APMG-International - Steve Jenner,  2012 

Strategic objectives

Run the businessChange the business

Business as usualPortfolio management

Managed programs and projects

Managed benefits

Figur 3-1 Löpande verksamhet kontra 
förändringsverksamhet 
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kallas prestationsmätning. Detta kan göras i någon form av balanserat styrkort eller liknande 

koncept. Det kan även finnas IT-stöd av olika slag för att mäta och följa upp dessa indikatorer 

(prestationsmätning).  

Förändringsverksamhet däremot har för avsikt att förändra något i den löpande verksamheten. Det 

kan handla om förändringar i arbetssätt, prestation, struktur osv. Mål för dessa aktiviteter uttrycks 

ofta i termer som effekt, effektmål, nytta osv. Förändringsverksamhet styrs ofta med hjälp av 

koncept som portföljstyrning18 och programstyrning. 

Nyttorealisering är ett koncept som kan tillämpas på både löpande verksamhet och 

förändringsverksamhet. Fokus för denna vägledning är att förklara nyttorealisering som ett synsätt 

som bidrar till att förändringsverksamheten och den löpande verksamheten hänger ihop och 

tillsammans arbetar mot organisationens uppdrag och strategiska mål. 

Bilden nedan visar nyttorealisering som en röd tråd som binder ihop organisationens 

förändringsinsatser med den strategiska styrningen.  

 

 

 
Figur 3-2 Kopplingen nyttorealisering och parametrar för olika lednings- och styrningsnivåer 

  

 

 

                                                           
18 Bilaga 5 Introduktion till portföljstyrning
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3.1 Strategisk nivå – Veta vart vi vill 
De flesta organisationer har någon form av målstyrning. Målen anger hur man vill bedriva sin 

verksamhet och hur man vill att verksamheten ska se ut och prestera på lite längre sikt.  

 

Hämtat ur Alice i underlandet 

Alice: Kan du säga mig vilken väg jag ska ta? 

Katten: Det beror på vart du ska gå. 

Alice: Det vet jag inte. 

Katten: Då spelar det ingen roll vilken väg du tar. 

 

Verksamhetens mål arbetas fram genom att diskutera en lämplig ambitionsnivå utifrån 

verksamhetens uppdrag och vision, vilka förutsättningar som omvärlden ger samt utifrån uppföljning 

av hur det faktiskt går i verksamheten i dagsläget.  

Det är vanligt att mål sätts upp19  för hur man vill att verksamheten ska uppfattas av sina kunder eller 

intressenter, för kvaliteten på verksamhetens tjänster och produkter och för hur effektivt 

verksamheten bedrivs. 

Det är först när verksamhetsmålen är tydliga som en strategi kan tas fram, dvs en beskrivning av hur 

verksamheten ska agera för att nå de uppsatta målen. Verksamhetsmålen ger alltså en bild av ”det 

nya läget” för verksamheten. Om man då jämför med hur det faktiskt ser ut i dagsläget, dvs 

”nuläget”, så kan man identifiera vilka förändringar som behöver göras för att nå målen. 

Detta förändringsbehov är det som driver verksamhetens utveckling framåt. Verksamhetens behov 

av förändring kan konkretiseras och kvantifieras i målsatta verksamhetsnyttor.  

Verksamhetsnyttorna uppnås först när man har uppnått en önskad beteendeförändring i 

organisationen, alltså när man börjat arbeta på ett nytt sätt. För att kunna göra det, krävs det ofta 

möjliggörande insatser av olika slag. Det kan innebära nya arbetsrutiner, attityd- och 

värdegrundsändringar, en ny organisation eller användning av nya tekniska lösningar.  

Det är alltid den verksamhetsansvarige som har högsta ansvaret för nyttorna och realisering av dessa 

i sin verksamhet. Det ansvaret går inte att delegera till de som ansvarar för framtagning av enskilda 

möjliggörare, t ex en projektledare. 

Det finns ett antal verktyg som kan användas för att visa på kopplingen mellan verksamhetens mål 

och de aktiviteter som bedrivs för att utveckla verksamheten. Ett av dessa verktyg är Effektkedja20, se 

bilden nedan. 

                                                           
19 Bilaga 7 Målanalys 

 
20 Bilaga 8 Effektkedja
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Figur 3-3 Effektkedja 

I effektkedjan är det tydligt hur förändringsinsatser omfattar både möjliggörare och 

införandeinsatser för att skapa den beteendeförändring som realiserar förväntade nyttor vilka bidrar 

till verksamhetens måluppfyllelse.  

Av bilden ovan framgår det att förändringar, förutom att identifieras ”uppifrån” utifrån målen, också 

kan drivas ”underifrån” av t ex förslag på bra möjliggörare. Man kan alltså arbeta från båda hållen 

parallellt både för att initiera förändringar och för att säkra att rätt aktiviteter görs för att skapa rätt 

nyttor.  

Huvudflödet bör dock vara från vänster till höger i bilden, dvs. det är målen som styr vilka aktiviteter 

man ska genomföra, snarare än att försöka ”krysta” fram nyttor för en förutbestämd aktivitet. 

Effektkedjans främsta bidrag är att visualisera kopplingen mellan allt som behöver göras och den 

nytta man vill uppnå med förändringsinsatsen. Denna visualisering är viktig för både planering och 

prioritering. 

Ett viktigt synsätt är att värdering, mätning och uppföljning av nyttor bör göras på förändringen 

snarare än på respektive möjliggörare (vilka brukar definieras som projekt eller uppdrag), vilket 

många organisationer tenderar att göra. Möjliggörarna är nödvändiga men genererar kanske inga 

eller bara få nyttor var för sig. Det är istället ofta när flera möjliggörare tillsammans börjar användas 

som det resulterar i den önskade förändringen. Förändringsinsatser som omfattar många olika 

samverkande möjliggörare och/eller införandeinsatser bedrivs med fördel i ett s k Program21. 

Att värdera, mäta och följa upp nyttor på en aggregerad nivå istället för på enskilda möjliggörare och 

införandeinsatser kan: 

 minska risken för dubbelräkningar av nyttor i enskilda förändringsinsatser och därmed risken 

för mycket luft i beräknade nyttor 

 underlätta prioritering mellan olika möjliggörare (projekt/uppdrag) och införandeinsatser i 

ett portföljperspektiv 

 underlätta spårbarheten av realiserade nyttor till förändringsinsatser 

 

                                                           
21 Se bilaga om portföljsstyrning för mer utförlig beskrivning av begreppet program 

Förändringsinsats

Konkretiseras i Behöver FörutsätterKräver
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Införande-
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Möjliggörare
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3.2 Taktisk nivå – Att göra rätt saker 
Portföljstyrning22  är en styrmodell som har till uppgift att säkerställa att organisationen startar 

förändringsinsatser som bidrar till realisering av förväntade nyttor, verksamhetsmål och vision, dvs 

kort och gott att man gör rätt saker. Portföljstyrningen binder ihop den strategiska styrningen och 

den operativa nivån i organisationen. 

Portföljstyrning innefattar att kategorisera förändringsinsatser, att balansera organisationens 

investeringar både mellan kategorierna och över tiden, att prioritera och besluta om genomförande 

av förändringsinsatser, att följa upp och rapportera status. 

Portföljsstyrning skapar en översiktlig bild över planerade och pågående förändringsinsatser, deras 

samband och beroenden, och tillhandahåller en systematisk bedömnings- och beslutsprocess både 

inför och under pågående förändringsinsatser. 

En portföljbaserad hantering av förändringsinsatser hjälper till att säkerställa enhetlighet, tydlig 

målstyrning, effektivitet i användning av resurser och optimerad nyttorealisering.  

Portföljstyrning kan bidra till effektivare nyttorealisering genom att:23 

 sätta upp gemensamma riktlinjer för alla förändringsinsatser i t ex ett portföljdirektiv 

 upprätta ett nyttoregister på portföljnivå 

 göra regelbundna granskningar och genomgångar av nyttorealisering på portföljnivå 

 löpande följa upp och rapportera nyttor på portföljnivå 

 fortsätta följa upp nyttor efter att framtagningen av möjliggörarna har avslutats 

 utvärdera nyttorealisering ur ett portföljperspektiv 

 erfarenhetsåtervinning 

3.3 Operativ nivå - Att göra saker rätt 
För att de förväntade nyttorna av en förändring ska förverkligas, krävs en eller flera möjliggörare. 

Framtagandet av dessa kan ske antingen i det löpande linjearbetet som ett uppdrag eller i 

projektform. När realisering av förväntade nyttor kräver många möjliggörare och/eller 

införandeinsatser kan arbetet med fördel drivas i ett program. 

Det finns många fördelar med att ha en standardiserad modell för program- och/eller 

projektstyrning24: 

 enhetligt arbetssätt vilket leder till repeterbarhet 

 kortare startsträcka vid varje uppstart av ny förändringsinsats eller projekt 

 lättare att sprida kunskap i organisationen genom modellen 

 modellen beskriver roller, mandat och ansvar vilket tydliggör arbetet 

 skapar ett gemensamt språk och begreppsmodell 

 

Programstyrning har en hel del gemensamt med projektstyrningsmodeller och många av 

standardmodellerna innehåller även stöd för detta. Den stora skillnaden mellan ett program och ett 

                                                           
22 Bilaga 5 Introduktion till portföljstyrning

 
23 Se bilaga om portföljstyrning för utförligare beskrivning av konceptet 

24 De mest kända projektstyrningsmodellerna i Sverige är PPS från Tieto Enator, Pejl från Pejl AB, XLPM från Semcon och Prince2 från APMG 
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projekt är att ett projekt har huvudfokus på leveranser av något slag medan ett program förutom 

leveransen även innehåller ansvar för införandeaktiviteter och nyttorealisering genom samordning av 

aktiviteter där förändringsledning har en mycket central roll. 

 

”Den grundläggande orsaken till att starta ett program är att 

realisera nyttor genom förändring.”25 

 

Ett program har ofta förutom en programledare även en förändringsledare (ibland kan det vara 

samma person som innehar båda rollerna). Programledaren har främst fokus på att säkerställa 

leveranserna från ingående aktiviteter medan förändringsledaren fokuserar på införandeinsatser i 

organisationen och de beteendeförändringar som krävs för att uppnå nyttan.  

3.4 Varför tillämpa nyttorealisering 
Att arbeta med nyttorealisering är inget som kan väljas bort i en offentlig verksamhet. Motiveringar 

som att nyttorealisering är ett koncept för vinstdrivande verksamhet håller inte. Det är tydligt 

uttryckt i myndighetsförordningen att myndigheter har ett ansvar att dels hushålla med statens 

medel och dels att utveckla sin verksamhet för att skapa nyttor för egen del och för andra i 

samhället. 

 

Myndighetförordningen 3 §  

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för 

verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och 

enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges 

medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett 

tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten 

hushållar väl med statens medel. 

 

Myndighetsförordningen 6 §  

Myndigheten ska fortlöpande utveckla verksamheten. 

Myndigheten ska verka för att genom samarbete med 

myndigheter och andra ta till vara de fördelar som kan finnas 

för enskilda samt för staten som helhet.26 

 

                                                           
25 Managing Successful Programmes (MSP) Office for Government Commerce (OGC) 2007 

26 Myndighetsförordningen 
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Om inte verksamheten aktivt arbetar med nyttorealisering är risken stor att27: 

 förmågan att styra mot uppsatta mål begränsas 

 beslut fattas om förändringsinsatser baserat på undermåliga underlag, magkänsla och 

otydliga premisser 

 fel förändringsinsatser startas eftersom kännedom om och styrning mot förväntad nytta 

saknas 

 eftersträvade nyttor levereras inte i önskad omfattning eller vid önskad tidpunkt 

 nyttor inte realiseras eller att man i alla fall inte vet om nyttor har realiserats 

 att erfarenhetsöverföring till framtida förändringsinsatser kring hur förändringsarbete leder 

till önskad nytta försvåras  

 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att lyckas med verksamhetsutveckling krävs ett aktivt 

arbete med att identifiera, specificera, planera, realisera och följa upp nyttor28.  

Detta strukturerade arbetssätt med nyttorealisering innebär, liksom allt förändringsarbete, en 

investering i tid och resurser och förutsätter ett engagemang hos nyckelpersoner och inte minst ett 

uttalat ledningsstöd. Ett strukturerat arbetssätt kan betyda att det tar längre tid att starta upp ett 

förändringsarbete, men uppvägs av att: 

 man har koll på nuläge och det önskade läge som förändringsinsatsen ska uppnå 

 beslut om förändringsinsatser fattas baserat på vilken nytta de ska leverera (identifierade 

nyttor minus kostnaderna genom hela perioden, dvs kostnad för eventuella projekt/uppdrag, 

verksamhetsförändringar och förvaltningskostnader)  

 intressenter involveras tidigt och skapar möjlighet till att utveckling av rätt möjliggörare 

startas samt att intressenterna stöttar förändringen kontinuerligt under hela 

utvecklingsarbetet, vilket skapar engagemang, ett tydligt åtagande och bättre förutsättningar 

till styrning 

 samtliga aktiviteter som krävs för att realisera nyttorna planeras och genomförs, oavsett hur 

aktiviteterna kommer att styras (som projekt, program, uppdrag i linjen osv) 

 risker och hinder hanteras med hjälp av löpande uppföljning, tydligt ansvar och ”levande” 

planer för hur nytta ska realiseras  

 en snabbare förändringstakt möjliggörs genom att nyttorealiseringsansvariga arbetar 

strukturerat och aktivt även i tidiga faser, t ex med införande och andra åtgärder för att 

optimera nyttan 

 

Att aktivt arbeta med nyttorealisering innebär att man kan säkerställa ett effektivare användande av 

offentliga medel.  

Den investering i tid och resurser som ett strukturerat arbete med nyttorealisering förutsätter måste 

förstås stå i proportion till ändamålet och förändringsinsatsens komplexitet. För förändringsinsatser 

med hög komplexitet, hög osäkerhet och stor påverkan på befintlig verksamhet behöver mer tid och 

                                                           
27 Baserad på erfarenheter från koncernstödsgruppen inom E-delegationen 

28 Bilaga 3 Processen och Mappning mot andra verktyg och metoder
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resurser avsättas än för mindre förändringsinsatser med liten verksamhetspåverkan och få 

osäkerhetsfaktorer. 

3.5 Angränsande processer 
Konceptet för nyttorealisering står inte för sig själv. Ett lyckat införande av nyttorealisering 

förutsätter integration med de befintliga processer och verktyg för styrning och verksamhets-

utveckling som redan finns på plats i den aktuella verksamheten. Man kan säga att nyttorealisering är 

den röda tråden som syr ihop de befintliga processerna och ser till att dessa samverkar mot ett 

gemensamt mål för verksamheten. 

 

 
Figur 3-4 Nyttorealiseringsprocessen och andra processer 

 

 

1-Strategisk planering 

Strategisk planering är den process där en verksamhets inriktning (hur man ska gå mot vision och 

mål) och omfattning (vad man ska göra) på längre sikt, ofta 3-5 år, definieras och fastställs i 

strategiska planer och styrdokument. Genom att koppla de förändringsinsatser som genomförs till 

beslutade strategier och verksamhetsmål med hjälp av effektkedjor29 tydliggörs implementering av 

de strategiska planerna.  

 

2-Budget och verksamhetsplanering 

För att processen för nyttorealisering ska leverera förväntad nytta måste den integreras med 

ordinarie processer för verksamhetsplanering, uppdragsstyrning, prognostisering och uppföljning. 

Ansvar och nödvändiga åtgärder för att åstadkomma önskade nyttor bör inkluderas i ordinarie 

                                                           
29 Se bilagan 8 om effektkedja 
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budget- och verksamhetsplanering. Planerade kostnadsbesparingar bör få genomslag i budget genom 

beslut om hemtagning. 

 

3-Rapportering och prognostisering 

Uppföljning och prognostisering av hur nyttorealisering framskrider, alltså hur verksamheten 

förändras, bör göras inom ordinarie rapporteringsvägar för att integrera nyttorealiserings-processen 

med ordinarie verksamhetsstyrning.  

 

4-Resultatredovisning  

Genom att tillämpa processen för nyttorealisering skapas goda förutsättningar för att på ett 

transparant sätt redovisa och kommentera resultatet av organisationens verksamhetsutveckling. 

 

5-Verksamhetsutvecklingsprocess  

Tillämpning av processen för nyttorealisering innebär krav på att under hela 

verksamhetsutvecklingscykeln styra mot de nyttor som ligger till grund för att förändringsinsatsen 

genomförs. Genom att fokusera på att realisera identifierade nyttor kopplade till en specifik 

förändringsinsats genom hela utvecklingsprocessen kan nyttorealisering agera styrmedel för 

framgångsrik verksamhetsutveckling.  

 

6-Arkitektur 

Arkitektur är ett strukturerat tillvägagångssätt för att hantera relationer och gränssnitt inom och 

mellan organisationer med tillhörande IT-stöd. Det kan handla om verksamhet, information, tjänster, 

applikationer och teknik. För enskilda förändringsinsatser med stor nyttopotential måste det 

säkerställas att det går att integrera lösningen i befintlig arkitektur och att förslaget ligger i linje med 

andra förändringsinsatser.  

 

7-Behovsanalys  

Behovsanalys handlar om att identifiera, analysera och omhänderta privatpersoners, företags och 

medarbetares behov, krav och idéer i organisationens verksamhetsutveckling (t ex genom 

medlyssning, fokusgrupper, testgrupper, målgruppsanalyser, synpunktshantering). Förstådda behov 

är en förutsättning för att kunna identifiera rätt nyttor. 

 

8-Kravhantering och systemutveckling  

Kravhantering handlar om att samla in, dokumentera, prioritera, strukturera, kvalitetssäkra och 

förvalta krav på ett system. Baserat på kravspecifikationen genomförs systemutveckling som 

omfattar att ta fram konceptuella och detaljerade lösningsförslag, programmera/konfigurera, testa 

och driftsätta. Vid granskning och kvalitetssäkring behöver kravens påverkan på möjligheterna att 

realisera identifierade nyttor beaktas. Resultatet från konstruktions- och testfaserna behöver 

analyseras med syfte att validera och om nödvändigt revidera nyttoanalysen och 

nyttorealiseringsplanen.    
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9-Projekt-, program- och portföljstyrning30 

Projektledare har inget realiseringsansvar för nyttor men ansvarar för att de lösningar som de 

levererar möjliggör, och inte försvårar, realiseringen av nyttorna. Om programstyrning används för 

att implementera strategier och förändring i större skala ska programledaren ha ett ansvar för att 

koordinera projektens leveranser med mottagarnas verksamhetsutveckling och för nyttorealisering. 

Vissa projekt och programstyrningsmodeller inbegriper i programledningen även rollen 

förändringsledare. 

Med hjälp av portföljstyrning kan en process etableras för att identifiera och starta upp de 

förändringsinsatser som har störst nyttopotential och accepterad risknivå, oberoende av om dessa 

förändringsinsatser genomförs i program- eller projektform. 

 

10-Upphandling och leverantörsstyrning 

När organisationer tar stöd av externa leverantörer i genomförande av verksamhets- och 

systemutveckling är det viktigt att etablera en tydlig ansvarsfördelning mellan leverantören och den 

egna verksamheten. Leverantören kan aldrig vara ansvarig för att realisera de nyttor som beställaren 

önskar realisera i sin verksamhet, utan det ansvaret måste uteslutande ligga hos beställaren. 

Leverantören är dock ansvarig för att ta fram möjliggörare som är utformade för att stödja den 

förändring som krävs för att realisera nyttan. Leverantören måste alltså vara väl insatt i och arbeta 

efter de nyttor som förändringsinsatsen totalt sett ska uppnå.  Ansvarsförhållandet kan regleras i 

leveransavtalet och den tillhörande kravspecifikationen.  

 

                                                           
30 Bilaga 5 Introduktion till portföljsstyrning 



Vägledning i Nyttorealisering  Kapitel 4 Processen för nyttorealisering 

24 
 

4. Processen för nyttorealisering 
 

Nyttorealisering är ingen isolerad företeelse. Arbete med nyttorealisering ska alltid vara integrerat 

med andra viktiga befintliga verksamhetsområden - som en röd tråd genom verksamheten31. 

Nyttorealiseringsprocessen32 beskriver hur olika delar av verksamheten måste samarbeta för att 

säkra att de nyttor som identifieras som grund för att en förändringsinsats genomförs verkligen 

förverkligas.  

Det är viktigt att poängtera att nyttorealisering alltså inte är detsamma som att endast identifiera 

och värdera nyttor, utan sträcker sig till många andra aktiviteter för att planera, realisera och följa 

upp. 

Värderingar, engagemang, delaktighet, kommunikation, kultur, återkoppling och hur beslut fattas är 

alla viktiga faktorer som påverkar ett lyckat strukturerat arbete med nyttorealisering i en 

organisation. 

En förändring kommer till stånd först när förändringar i 

strukturen är harmoniserade med förändringar i kulturen. 

Med hjälp av nedan process kan ett strukturerat och formaliserat arbetssätt kring nyttorealisering 

etableras. Detta förutsätter förstås ett av ledningen erkänt behov av att arbeta med nyttorealisering 

som ett verktyg för att bedriva verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning.  

 
Figur 4-1 Nyttorealiseringsprocessen 

                                                           
31 Se avsnitt 3.5 angränsande processer 

32 Bilaga 3 Processen och Mappning av dess faser med andra verktyg och metoder 
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Ett ”lyckat projekt” innebär inte enbart lyckad projektleverans inom utsatt tid, till uppskattad kostnad 

och önskad kvalitet. Det som gör ett projekt lyckat är när dess resultat har lett till den eller de 

mätbara förbättringar som avsågs, dvs att nyttan med förändringen är realiserad. 

Efter genomförda mognadsmätningar33  hos olika myndigheter kan det konstateras att det är ganska 

vanligt att förändringsinsatser i organisationer upphör i och med att ett projekt levererar 

möjliggörare och avslutas. Myndigheterna arbetar oftast inte aktivt för att realisera nyttor eller med 

uppföljning av förväntade nyttor. Ledningen vet alltså inte med säkerhet vilken nytta som skapas 

med de förändringsinsatser som bedrivs och ofta tar det längre tid än det skulle behöva göra för att 

få till en förändring.  

 

Figur 4-2 Förslag till styrdokument 

 

4.1 Identifiera 
Syfte med fasen Identifiera är att identifiera behov och krav, möjligheter, problem och risker i 

verksamheten. Genom analys av dessa parametrar i relation till t ex uppdrag, verksamhetsmål, 

strategier och legala krav kan de önskade nyttorna definieras.  

Ett angreppssätt är att utifrån beslutade verksamhetsmål identifiera ett önskat tillstånd och på så 

sätt identifiera de förändringar som behövs i organisationen. Utifrån förändringsbehovet kan man 

sen definiera de förändringsinsatser som krävs samt vilka möjliggörare som måste tas fram för att 

möjliggöra ett förändrat beteende. 

Ett annat angreppssätt är att önskemål och förslag om förändring kommer ”underifrån”, dvs från 

verksamheten och medarbetarna. Ansvariga chefer i organisationen ska kunna ta emot sådana 

förslag och bedöma dess relevans gentemot verksamhetens mål34. 

                                                           
33 Bilaga 10 Mognadsanalys   

34 Se vidare Effektkedja i bilaga 8  samt tidigare i rapporten 
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Behov och förslag om förändringar kan även komma från olika intressenter utanför organisationen. 

Det är viktigt att förändringsinsatser inte bygger på gissningar utan verkliga analyserade behov35. Det 

är också viktigt att organisationen förtydligar kanaler för behovsfångst och har definierade processer 

för hur t ex kunders synpunkter omhändertas. 

Oavsett var behoven eller förslagen om förändring kommer ifrån ska identifierafasen leda till att 

förändringsinsatser är identifierade och ligger i linje med verksamhetsmålen. Syftet med 

förändringsinsatserna ska vara glasklart och kommunicerade i organisationen. 

 

Verktyg och metod för Identifierafasen 

• Intressentanalys36 

• Målanalys37 

• Effektkedja38 

• Programteori och verksamhetslogik39 

• Konsekvensanalys40 

• Problem- och åtgärdsanalys 

 

4.2 Specificera  
När det önskade nyläget och de konkreta nyttorna har identifierats behöver man specificera dessa 

ytterligare för att skapa både mätbarhet och uppföljningsbarhet. 

Under denna fas ska nyttor: 

 kategoriseras 

 kvantifieras  

 värderas och kostnadsuppskattas 

 tilldelas utsedd realiseringsansvarig 

 riskbedömas 

 

Kategorisera - var uppstår nyttan? 

Interna nyttor är den kategori av nyttor som uppstår inom den egna organisationen medan de 

externa nyttorna realiseras utanför. Exempel på var nytta kan uppstå återfinns i bilden på nästa sida. 

                                                           
35 Vägledningen för behovsdriven utveckling från E-delegationen, 2012 

36 Bilaga 6 Intressentanalys  

37 Bilaga 7 målanalys 

38 Bilaga 8 Effektkedja för verksamhetsutveckling 

39 Programteori och verksamhetslogik – ett metodstöd för Regeringskansliet, ESV, 2012:43 

40 Konsekvensanalys steg för steg, Naturvårdsverket, 2003 
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Tabell 4-3 Kategorisering av var nyttan uppkommer samt typ av nytta 

För de förändringsinsatser som inbegriper aktörer utanför den egna organisationen är det ytterst 

viktigt att fundera över om det finns någon tydlig ägare eller ansvarig för realisering av dessa nyttor. 

Om det inte finns en tydlig extern ansvarig för nyttorna finns det en risk att man i nyttobedömningen 

överdriver värdet av nyttorna. Det kan dessutom bli svårt att säkra både kravställning och realisering 

av nyttorna. 

En diskussion om säkring av nyttorealisering hos externa aktörer återfinns i kapitel 7. 

Direkta- och indirekta nyttor 

Det finns alltid en huvudanledning till att man genomför en förändringsinsats. Denna huvudanledning 

kan klassas som direkt nytta. Andra nyttor uppstår mer eller mindre som en bi-effekt av 

förändringen. Dessa kallas ibland för indirekta nyttor.  

 

Verktyg och metod för Specificerafasen  

 Intressentanalys41 

 Målanalys42  

 Effektkedja43 

 

Kvantifiera och värdera 

Kvantifiering av nyttor är mycket viktigt för att få en uppfattning om storleken på och värdet av den 

önskade förändringens nytta, för att skapa förutsättning för att jämföra och prioritera 

förändringsinsatser inom portföljen samt möjliggöra uppföljning av nyttorna i framtiden. 

 

En nytta som inte går att mäta är ingen nytta.44 

                                                           
41 Bilaga 6 Intressentanalys  

42 Bilaga 7 målanalys 

43 Bilaga 8 Effektkedja för verksamhetsutveckling 

44 Managing Benefits – APMG-International - Steve Jenner,  2012 
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För att kunna göra en realistisk bedömning och kvantifiering är tillgång till information om nuläget ett 

krav. Utan att veta var man står idag är det omöjligt att säga var man kommer att vara imorgon. Att 

mäta nuläget kallas inom nyttorealiering för en nollmätning. Erfarenheter visar att många 

organisationer hoppar över nollmätningen och istället sätter upp mål och nyttovärden utifrån 

odokumenterade antaganden.  

När man har kvantifierat nyttorna gäller det att göra en bedömning om hur mycket dessa är värda för 

sin verksamhet.  

Detta kan vara det mest krävande steget i att specificera nyttor. Värderingen kan inte alltid vara helt 

objektiv utan är många gånger baserad på verksamhetsexperters mer eller mindre kvalificerade 

estimat. Det är dock ytterst viktigt att värderingen görs på ett enhetligt sätt, dvs med gemensamma 

värderingsprinciper, för att i möjligaste mån skapa jämförbarhet och därmed lättare kunna prioritera 

mellan olika förändringsinsatser. 

Det är relativt vanligt att man tenderar att övervärdera nyttor och undervärdera kostnader. Det kan 

vara ett omedvetet mänskligt drag men det kan också göras medvetet i syfte att kunna argumentera 

för att få finansiering och klartecken att starta en förändringsinsats. 

Värdet på de förväntade nyttorna kan förändras under resans gång allteftersom förutsättningar och 

omvärld förändras. Nya krav kan tillkomma och gamla faller bort, budgeten förändras, 

resurstillgången kan förändras osv. En kontinuerlig uppdatering och kontroll av estimat på de 

förväntade nyttorna i beslutsunderlagen ger oss bättre förutsättningar att kunna säkra att man gör 

rätt saker. 

Ekonomiska och kvalitativa nyttor 

Med ekonomiska nyttor menas den typ av nytta som kan realiseras i pengar och då påverkar 

budgetposter. Ekonomiska nyttor kan vara både minskade kostnader och ökade intäkter. Exempel på 

ekonomiska nyttor kan vara minskad resekostnad, minskad portokostnad, minskad 

personalomsättningskostnad, nedskärning av resurser m m. 

Kvalitativa nyttor är i princip också ekonomiska nyttor, då även dessa på lång sikt kan påverka det 

ekonomiska utfallet på ett eller annat sätt. Dock är det svårare att se en direkt koppling till budget 

och ännu svårare att värdera nyttorna i pengar. Det är inte så lätt att svara på vad ökad 

kundnöjdhetsindex, nöjdare medarbetare eller snabbare ärendeflöde för kund är värt i reda pengar 

för organisationen45.  

Det finns exempel på organisationer som har skapat omräkningstabeller för att kunna göra en 

entydig och likvärdig värdering av kvalitativa nyttor. Ett exempel på detta är en tabell för att räkna 

hur mycket varje nivå i ett Nöjd Kund Index (NKI) är värt för organisationen. På detta sätt kan alla 

insatser som påstår sig öka NKI-värdet, värdera nyttan på ett enhetligt sätt. Samma angreppssätt kan 

användas för andra typer av kvalitativa nyttor. Om man vill värdera kvalitativa nyttor i pengar är det 

                                                           
45 I kapitel 6 förs ett resonemang kring fördelar och nackdelar med att värdera allt i pengar 
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viktigt att dessa principer definieras tydligt i organisationen så att alla använder sig av samma 

värderingsprinciper och schabloner. 46 

Notera att det faktum att kvalitativa nyttor värderas i pengar inte betyder att nyttorna följs upp i 

pengar, utan andra mått och indikatorer (som t ex NKI) kan användas. 

 

En privat verksamhet drivs oftast i vinstsyfte. Målet är pengar 

och medlet för att nå dit är verksamheten. I offentlig 

verksamhet är det i huvudsak precis tvärtom, nämligen att 

pengarna är medlet och verksamheten är målet. 

 

Värderingsprinciper och schabloner 47 

Under de senaste årens arbete med nyttorealisering har det funnits ett önskemål om att ta fram 

gemensamma schabloner och värderingsgrunder att gälla generellt inom offentliga verksamheter. 

Ambitionen är god men det har visat sig vara mycket svårt att realisera och förvalta. Det finns än så 

länge bara ett fåtal tillfällen där myndighetsgemensamma prioriteringar görs och där jämförbarhet 

mellan olika kalkyler vore önskvärt.  

I dagsläget kan det t o m inom en och samma organisation förekomma olika värderingsgrunder. Det 

är kanske det man bör fokusera i första hand, dvs att inom respektive organisation skapa 

gemensamma beräkningsgrunder så att alla kostnads-/nyttokalkyler utgår från samma schabloner 

och mer rättvist kan jämföras vid prioritering mellan olika förändringsinsatser i organisationens 

portfölj. 

Riskbedömning - säker och osäker nytta 

När man värderar nyttor finns det behov av att estimera och att förstå vilken osäkerhet det finns i 

respektive estimat. I tidiga skeden har estimaten en högre osäkerhet och i takt med att arbetet 

fortskrider kan man göra säkrare underbyggda antaganden om vilka nyttor som förändringsinsatsen 

kan förväntas ge. Detta är en iterativ process. 

Under värderingsarbetet bör nyttorna kategoriseras utifrån om de bedöms vara säkra eller osäkra. 

Osäkra nyttor behöver man oftast ge lite extra uppmärksamhet och kanske vidta åtgärder för att 

göra dem mer säkra.   

Verktyg och metod för att kvantifiera och värdera 

 Kostnads-/nyttokalkyl (t ex PENG-modellen eller egenutvecklade) 

 Ekonomiska metoder för investeringsbedömning (Nuvärde-metoden, Annuitets-metoden, 

”Pay-off”-metoden osv) 

 Lichtenberg-metoden48  

                                                           
46 Bilaga 4 Exempel på värderingsprinciper och kalkylfaktorer 

47 Bilaga 4 Exempel på värderingsprinciper och kalkylfaktorer 
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4.3 Planera 
När man har specificerat de förväntade nyttorna och vet hur dessa värderas och ska mätas kan man 

på allvar planera för hur det ska realiseras. Planeringen innebär ofta att definiera vilka 

förändringsinsatser som måste startas, vilka aktiviteter de innefattar, hur dessa ska synkroniseras 

med andra pågående aktiviteter, vilka möjliggörare som behöver tas fram, vilka aktiviteter som bör 

drivas i linjen i befintliga processer och förvaltningsobjekt. Beslut fattas också om vilken styrform 

(program, projekt, uppdrag) som ska tillämpas för olika aktiviteter och vid framtagning av 

möjliggörare och vilka ramar dessa aktiviteter har. Budget tilldelas och beslut om uppstart fattas. 

En tidplan för förändringsinsatsen ska tas fram och fastställas. Roller och ansvar ska tydliggöras och 

kommuniceras.  

Verktyg och metod för Planerafasen 

 Nyttorealiseringsplan49 

 Projekt- och uppdragsplaner 

 

4.4 Realisera 
Under realiseringsfasen genomförs alla nödvändiga aktiviteter som krävs för att den önskade 

förändringen ska komma till stånd. Möjliggörare tas fram och införandeaktiviteter bedrivs.  

Under hela realiseringsfasen ska nyttorealiseringsansvarig aktivt arbeta med att säkerställa att 

nyttorna verkligen kan uppnås. Det innebär t ex kravställning på utformning av möjliggörare, 

utbildning och framtagning av nya arbetssätt. 

Under realiseringsfasen sker också mätning av de indikatorer som man beslutat använda för att följa 

utvecklingen.  

Framräknade nyttor och kostnader måste uppdateras kontinuerligt under arbetet för att säkra att de 

initiala premisserna fortfarande gäller och de förväntade nyttorna fortfarande är aktuella. Kanske har 

förutsättningarna ändrats och kanske måste ytterligare aktiviteter komma till för att man ska kunna 

realisera nyttan?  

Ta fram möjliggörare 

Arbetet med att ta fram möjliggörare kan styras på olika sätt, t ex som program, projekt eller 

uppdrag i linjeverksamheten.  

En möjliggörare kan vara att genomföra en omorganisation, att anskaffa eller utveckla ett IT-stöd, att 

utveckla processer och rutiner, att få till förordningsregleringar eller lagändringar, att utveckla 

arbetsmiljön eller kulturen, att kompetensutveckla personal mm.  

 

 

                                                           
 
48  Går ut på att även bedöma ett minimum och ett maximumvärde för den förväntade nyttan och därigenom kunna beräkna en osäkerhetsfaktor. Detta kallas även för 

succesiv metoden 

49 Exempel återfinns som Bilaga 11 c Nyttorealiseringsplan 
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Verktyg och metod för framtagning av möjliggörare? 

 Program- och projektstyrningsmodeller (som t ex PPS, XLPM, Prince2) 

 Systemutvecklingsmodeller (som t ex RUP) 

 Ramverk (som t ex Togaf och ITIL) 

 Processutvecklingsmetoder (som t ex Astrakanmetoden) 

 

Införandeinsatser och förändringsledning 

Allt arbete som tar sikte på att få till ett förändrat beteende hos medarbetarna eller kunden 

(privatpersonen/företaget) och andra berörda aktörer är det viktigaste inom förändringsledning. 

Ibland ingår införandeaktiviteter i projektets ansvar, medan i andra fall kan ett projekt vara avgränsat 

till att enbart ta fram en specificerad produkt. Hur man än väljer att indela och avgränsa sitt projekt 

måste ändå införandeaktiviteterna utföras för att produkten ska komma till sin rätta användning och 

generera ett förändrat beteende.  

Verktyg och metod för förändringsledning 

 Cultural Transformation Tools (CTT)50 

 ADKAR  

 Förändringshantering51 

 

4.5 Följa upp 
Under fasen Följa upp, som delvis sker parallellt med införandefasen, följs nyttorna löpande upp, 

nyttor diskuteras i budget- och resultatdialoger och om nödvändigt genomförs särskilda 

granskningar. 

Olika organisationer har skapat olika sätt för att följa upp nyttan52. Det är önskvärt att den ordinarie 

controllerfunktionen i organisationen ansvarar för uppföljning av nyttor och att det inte skapas 

särskilda grupper och befattningar för ändamålet. 

Det är väsentligt att uppföljningsrutinerna utgår ifrån organisationens ordinarie budget- och 

verksamhetsuppföljningsrutiner. På detta sätt integreras nyttorealiseringsprocessen med andra 

viktiga styrprocesser i organisationen. 

Verktyg och metod för uppföljning av nyttor 

• Nyttoregister 

• Verksamhetsplaner 

• Verksamhetsuppföljning och resultatdialoger 

                                                           
50 Richard Barrett , Liberating the Corporate Soul, Building a Values-Driven Organisation, The New Leadership Paradigm, Love, Fear and the Destiny of Nations 

51 Hur man förändrar världen, Mikael Boman, 2013 

52 Se vidare på aktörsmodellen tidigare i rapporten 
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5. Beslutsunderlag inför en förändringsinsats   
 

Att fatta rationella beslut för att starta och styra en förändringsinsats är en relativt komplex historia. 

Som underlag behöver man kunna belysa många olika aspekter på förändringen. Ofta används det 

engelska begreppet ”Business Case” som benämning på ett fullständigt beslutsunderlag för 

förändringsinsatser.  

 

Nedanstående perspektiv är viktiga att beakta i beslutsunderlaget.  

Nytta 

Vilka de förväntade nyttorna är med den avsedda förändringen. Dessa kan kategoriseras, grupperas 

och beskrivas på olika sätt. Nytta bör vara en av de viktigaste parametrarna vid beslutsfattandet och 

prioritering mellan olika önskade förändringsinsatser, dock är den inte allt. Det kan finnas önskade 

förändringar vars nyttokalkyl visar på stora nyttor, men insatsen är inte lämplig att starta av andra 

orsaker. Dock, om det inte finns någon nytta alls finns det ju heller inte någon anledning till att starta 

en förändringsinsats. 

 

Kostnader 

Kostnader är nästan lika intressanta som nyttorna av två skäl. Med hjälp av differensen mellan 

kalkylerade kostnader och nyttor räknar man fram en nettonytta (kan jämföras med nettovinst).  Det 

brukar också finnas ett tak på investeringsförmågan som måste beaktas i de flesta organisationer.  

Bara kostnaden för investeringen ger dock inte en heltäckande bild över de totala kostnaderna. Även 

kostnader som utredningskostnader, införande kostnader, drift- och förvaltningskostnader samt 

kostnader som kan uppstå för andra intressenter på grund av förändringsinsatsen måste beaktas i 

kalkylen. 

 

Angelägenhet 

Detta perspektiv beskriver kopplingen mellan den önskade förändringsinsatsen och 

verksamhetens/uppdragsgivarens eller någon annan intressents önskemål och behov. Olika behov 

kan förstås vara olika angelägna. Angelägenhetsgraden är en kritisk faktor vid beslutsfattande och 

prioritering. Den kan med fördel beskrivas i beslutsunderlaget (Business Case) 53 i någon form av skala 

för att underlätta jämförelsen mellan olika förändringsinsatser. 

Genomförbarhet 

Oavsett hur bra en idé kan vara, måste man beakta hur pass genomförbar den är i verksamheten. Det 

finns tillfällen, där organisationen måste avstå en förändringsinsats av enkla anledningar som t ex att 

det är fel tidpunkt, att organisationen är överbelastad, medarbetarna är förändringströtta eller dylikt. 

 

                                                           
53 Bilaga 9 E-delegationens verktyg för Business Case med nyttorealiseringsfokus – finns även på E-delegationens hemsida
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Figur 5-1 Beslutsunderlagets olika perspektiv och parametrar 

 
Riskbedömning 

I samband med genomgång av ovanstående fyra perspektiv är det viktigt att göra en beskrivning av 

utvecklingsinsatsens olika risker samt bedöma vilken sannolikhet och konsekvens dessa risker har. 

Konsekvensen kan med fördel belysas ur olika perspektiv, t ex nytta, kostnad, tid. Ange vilka åtgärder 

som har eller ska vidtas för att hantera risken, vem som är ansvarig samt när åtgärden senast bör 

vara genomförd. Observera att denna riskbedömning inte ska kopplas ihop med den riskanalys som 

vanligen sker i ett projekt eller uppdrag, då denna riskbedömning bör ha ett mycket vidare 

perspektiv. 

 

E-delegationen har tagit fram en mall för beslutsunderlag (Business Case) 54 som omfattar samtliga 

ovan nämnda aspekter. Genom att använda ett sådant verktyg kan man synliggöra de faktorer som 

behöver beaktas vid beslut och löpande styrning i ett och samma verktyg55. 

                                                           
54 Bilaga 11a Business Case  

55 Bilaga 9 E-delegationens verktyg för Business Case med nyttorealiseringsfokus – finns även på E-delegationens hemsida
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6. Frågor att ta ställning till 
 

Detta kapitel innehåller ett antal frågor och 

resonemang som ofta uppkommer i 

nyttorealiseringssammanhang. Det är viktigt att 

varje organisation tar ställning till dessa frågor 

och beskriver dem i sin 

nyttorealiseringsstrategi56. 

Vad är det för skillnad mellan ”nytta”, ”effekt” 

och ”värde”? 

Skillnaden mellan nytta, effekt, och värde har 

diskuterats i många sällskap och tillfällen. En 

entydig och enkel förklaring av skillnaden har 

inte kunnat åstadkommas. I denna vägledning 

har det utgåtts ifrån att värde och nytta är olika 

ord för samma sak och används som 

synonymer.  

En effekt visar ofta en riktning (ett effektmål är ett kvantifierat slutmål) medan en nytta ofta är ett 

kvantifierat och värderat uttryck för en delmängd av effekten.  

 

Effekt Effektmål Nytta (värdet för oss!) 

Minska 
personalomsättningen 

Minskad personalomsättning med 
2 % med början 2016 

Minskning av 
personalomsättningen ska leda 
till en besparing för 
organisationen motsvarande 5 
Mkr per år under 2016 och 
2017. 

Höja produktiviteten Ökat ärendeflödet från nuvarande 
5 ärende/medarbetare/dag till 7 
ärende/medarbetare/dag med 
början 2015 

Ökat antal hanterade ärenden 
motsvarar 100 Mkr/år under 
2015, 2016 och 2017. 

Få nöjdare kunder Höja NKI med 3 indextal under 
nästa år genom att minska 
väntetiden med 2 dagar per 
kundärende 

Alt. 1 - Då ökad kundnöjdhet 
värderas schablonmässigt till 
1mkr per indextal, motsvarar 
detta 3 Mkr under 2016. 
 
Alt. 2 - Nöjdare kunder kommer 
att handla 3% mer. Dvs nyttan 
blir motsvarande 30% av 
omsättningen. 

Tabell 6-2 Exempel på Effekt, Effektmål och Nytta 

                                                           
56 Bilaga 11 b Nyttorealiseringsstrategi  

Figur 6-1 Effekt och nytta 
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Hur många nyttor ska vi definiera och följa upp? 

Här går åsikterna isär. Vissa57 menar att alla identifierade nyttor är viktiga och bör värderas, mätas 

och följas upp. I denna vägledning anses det att för många definierade nyttor kan leda till stor 

administrativ börda för mätning och uppföljning. Därför föreslås att man utgår ifrån 80/20- regeln, 

dvs identifiera de 20 procent av nyttorna som leder till 80 procent av de önskade effekterna, dessa är 

ju huvudanledningen till att man startar en förändringsinsats. Resterande nyttor kan gärna beskrivas i 

beslutsunderlaget som bieffekter eller indirekta nyttor, utan att de behöver mätas eller följas upp. 

Ambitionen med uppföljning av nyttor bör alltså ligga i proportion till den förändringsinsats man vill 

lägga på administrationen. Hur organisationen ska hantera frågan bör framgå av 

nyttorealiseringsstrategin. 

 

Ska man även ta hänsyn till uppföljningskostnaden? 

I möjligaste mån bör man uppskatta alla kostnader som är förknippade med en förändringsinsats, så 

också uppföljningskostnader. I de fall den direkta uppföljningskostnaden är känd ska detta användas i 

kostnadsberäkningen och i andra fall får man utgå från schablonvärden. Dessa schablonvärden bör 

man ta fram i respektive organisation. Om kostnaden för en viss typ av uppföljning visar sig vara 

väldigt hög kan man besluta om att mäta på annat sätt eller göra uppskattningar istället för faktiska 

mätningar.  

 

Ska även personalkostnader räknas med? 

En del myndigheter exkluderar kostnaden för egen personal i sina kalkyler. Motiveringen är ofta att 

dessa kostnader finns där ändå även om man inte drar igång med denna specifika förändringsinsats. 

Detta resonemang håller inte då personalen skulle kunna göra något annat i verksamheten istället. 

Vägledningen förespråkar att varje förändringsinsats totala kostnader och nyttor kalkyleras och ställs 

mot varandra för att kunna beräkna den förväntade nettonyttan. Det är viktigt att inte glömma att 

inkludera investerings-, drift- och förvaltningskostnaderna samt de eventuella kostnader som kan 

skapas på andra delar av organisationen på grund av förändringsinsatsen. Nackdelen med att inte 

inkludera alla kostnader är att den framräknade nettonyttan blir felaktig. 

Behöver alla nyttor värderas i pengar? 

I Sverige är man restriktiv med att räkna om kvalitativa värden till monetära enheter. Många anser 

att värdering av vissa nyttor till pengar skapar en felaktig förväntan hos ledningen och framför allt på 

ekonomiavdelningar att alla nyttor ska gå att realisera i reda pengar, vilket förstås inte är fallet. Detta 

har lett till att en del organisationer har valt att inte uttrycka allt i pengar. Istället väljer de andra 

indikatorer för uppföljning av kvalitativa värden.  

Fördelar med att räkna allt i pengar 

De flesta myndigheter och organisationer kämpar ständigt med att balansera budgetläget med alla 

förändrings- och utvecklingskrav som kommer från alla håll. Inte bara de monetära resurserna utan 

också expertisresurser är begränsade och ledningsgruppen har ständiga diskussioner om 

prioriteringar. 

                                                           
57 Managing Benefits – APMG-International - Steve Jenner,  2012 
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Att kunna jämföra olika förändringsinsatser med och mot varandra kräver att man har ett enhetligt 

mått för att jämförelsen och i slutändan prioriteringen ska resultera i det mest optimala 

resursutnyttjandet, där organisationen får mest utväxling av den gjorda investeringen. 

 

Utan en gemensam måttstock, t ex pengar, blir det svårt, för 

att inte säga omöjligt, att jämföra olika förändringsinsatser 

med varandra. 

 

Det hade varit önskvärt att skapa ett ”neutralt” mått istället för pengar, för att inte låta tankarna 

styras av kronor och ören, men i avsaknaden av ett sådan mått, är pengar ändå det gemensamma 

fungerande måttet som finns. 

Det kan inte nog poängteras att om man värderar alla nyttor i pengar så betyder det inte automatiskt 

att allt ska följas upp i pengar. Värderingen har två syften, dvs som underlag vid startbeslut och 

prioritering och sen vid uppföljning. Att ha ett gemensamt mått är en bra grund för en mer rättvis 

jämförelse vid prioriteringsbeslut, medan uppföljningen kan ske på andra indikatorer. 

Nackdelar med att värdera allt i pengar 

Likväl som det kan vara en fördel att värdera allt i pengar kan det vara en nackdel om det inte 

kommuniceras och tas emot på ett korrekt sätt. Tyvärr är det ofta så att nyttor som är värderade i 

kronor och ören upplevs som realiserbara ekonomiska besparingar, vilket många gånger är fel.  

 

”Siffror i en sammanställning har en förmåga att bli en 

absolut sanning”. 

 

Oftast är nyttor som uppstår inom offentlig verksamhet inte direkt realiserbara som ekonomiska 

besparingar utan är mer av karaktären ökad effektivitet, bättre regeluppfyllnad, bättre tjänster åt 

kunderna m m som på längre sikt skulle kunna leda till ekonomiska besparingar i nästa led. 

Därför bör man vara försiktig med värdering av kvalitativa nyttor i pengar. 

Är frigjord arbetstid en ekonomisk nytta eller inte? 

Frigjord arbetstid är inte automatiskt en ekonomisk nytta, utan den kan räknas antingen som 

kvalitativ eller ekonomisk nytta beroende på om det är bestämt hur den frigjorda tiden ska användas. 

Vissa organisationer har hårda besparingskrav och räknar den frigjorda tiden som minskat antal 

heltidsarbetare per år, dvs man tänker sig att avskeda eller inte anställa personal. För dessa 

organisationer är det en ekonomisk nytta i och med att det blir en avräkning i budget och 

resultaträkning. 

I andra fall kan frigjord arbetstid innebära en minskad tidsåtgång per ärende för respektive 

medarbetare som totalt bara är några minuter per dag. Om man i en värdering multiplicerar dessa 
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minuter med antal berörda ärenden eller medarbetare kan det bli ett ganska stort antal minuter och 

aggregerat kanske även hela årsarbetstider.  

Det är dock inte korrekt att räkna denna frigjorda arbetstid som ekonomisk nytta, om man inte har 

möjlighet eller har fattat beslut om att dessa minuter per ärende eller medarbetare ska användas för 

en annan arbetsuppgift eller för att minska medarbetarantalet. Istället skulle en sådan frigjord 

arbetstid kunna leda till att medarbetarna får en något lugnare arbetssituation eller att man kan 

lägga ner mer tid på varje ärende så att kvaliteten i ärendehanteringen ökar. 

Hur bör då värdet av frigjord arbetstid uppskattas? 

När man räknar frigjord arbetstid som nytta av en förändringsinsats står man inför frågan om hur 

denna frigjorda tid ska värderas i pengar.  

Scenario 1: Det är uttalade krav på personalnedskärningar och rationalisering av personalen.  

Här är det lämpligt att räkna på minskade lönekostnader för ett antal heltidsarbetare. 

 

Scenario 2: Det är inte tänkt att säga upp personal, utan man vill att personalen ska göra något 

annat. Här är det lämpligare att försöka räkna på värdet av det andra arbete personalen kommer att 

utföra. 

 

Scenario 3: Det är inte tänkt att säga upp personal och det finns inte heller några planer på att 

använda den frigjorda tiden för något specifikt. Här är det bättre att kategorisera nyttan som 

kvalitativ och använda de mått som organisationen använder för dessa. Exempel på sådana 

värderingsmetoder kan vara medarbetarnöjdhet, lägre personalomsättningskostnad eller dylikt. 

 

Måste man göra en nollmätning? 

Nollmätning betyder att man gör en mätning av nuläget innan förändringsinsatsen har startat. Utan 

en nollmätning är det omöjligt att kunna beräkna och senare utvärdera förändringens effekt, både 

riktning och storlek. Om man t ex vill öka effektiviteten inom en ärendehanteringsprocess med ett 

antal handläggningsdagar eller nedlagd arbetstid, blir det omöjligt att kunna bekräfta att så skett om 

man inte vet hur många handläggningsdagar processen tar eller hur mycket arbetstid 

handläggningen kräver idag.  

Utan nollmätning kan man bara gissa om en förändringsinsats har haft någon effekt.  

Är inte kostnads-/nyttokalkyl och en sedvanlig investeringskalkyl samma sak? 

Frågan ställs ofta och är värd ett kortare resonemang i denna vägledning. Det har länge funnits väl 

utvecklade ekonomiska modeller för investeringsbedömning. I själva verket är det samma tankesätt 

med båda kalkylmetoderna, dvs man strävar efter att räkna totala kostnaden för investeringen 

inklusive drift och förvaltning och ställa den mot alla förväntade framtida vinster och/eller minskade 

kostnader. Så i grund och botten är kalkylmetoderna lika, men med små nyansskillnader. 

Vanliga termer i investeringskalkyler är pay off-tid, return on investment (ROI), livscykelkostnader, 

räntabilitet m m. Man kan säga att en investeringsbedömningskalkyl enligt ekonomiska modeller 

(nuvärdemetoden, annuitetsmetoden, pay-off metoden osv) utgår från hela livscykeln för den 
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framtagna produkten samt tar hänsyn till kalkylfaktorer såsom ränta och inflation med så exakta 

beräkningar som möjligt. 

En kostnads-/nyttokalkyl däremot tittar på betydligt kortare tidsperspektiv och inte på livscykeln för 

produkten. Anledningen till detta är att denna kalkyl inte enbart är underlag för beslut att investera 

utan även ett underlag för den framtida uppföljningen av förändringen med krav på spårbarhet, dvs 

man vill kunna härleda den realiserade nyttan till enskilda förändringsinsatser. Detta gör att 

realiseringsperioden för nyttan är betydligt kortare än en livslängd på en produkt. T ex kan ett IT-

system användas i fem till tjugo år medan en lämplig kostnads-/nyttokalkyl för en sådan investering 

inte bör sträcka sig till mer än fem år. 

Oftast tar kostnads-/nyttokalkylen heller inte hänsyn till den förväntade inflationen och räntenivån 

under livslängden. 

 

Hur lång realiseringsperiod ska man räkna med? 

Det finns inget enkelt svar på denna fråga. Det beror helt och hållet på investeringens storlek och art. 

Ett järnvägsbygge har betydligt längre realiseringsperiod jämfört med införandet av ett nytt IT-stöd 

eller en mindre organisationsförändring. 

Dock finns det anledning att räkna med en så kort realiseringsperiod som möjligt. Det kan förklaras 

med att man gärna vill att nyttorna ska kunna spåras tillbaka till specifika förändringsinsatser, bl a för 

att skapa en lärande organisation. Man vill ju kunna se om det faktiskt blev som det var tänkt. För att 

eliminera effekten av andra förändringar i omvärlden bör man då hålla den beräknade 

realiseringsperioden så kort som möjligt. 

Dock är det upp till varje organisation att bestämma sina enhetliga kalkylfaktorer och 

beräkningsprinciper. Dessa kan med fördel dokumenteras i nyttorealiseringsstrategin. 

 

Varför är externa nyttor intressanta?  

Som tidigare har nämnts i vägledningen kan man kategorisera nyttor som interna eller externa 

nyttor. De externa nyttorna kan också delas in i huruvida de faller ut hos samhället i stort, hos 

företagare, medborgare eller andra offentliga organisationer.  

En anledning till att specificera vem som får del av den externa nyttan är att dessa behöver 

engageras i förändringsinsatsen. De måste vara delaktiga i kravställningen på de möjliggörare som tas 

fram och de måste också förbereda och vidta åtgärder på hemmaplan för att förändra sitt beteende. 

Om inte denna medverkan finns i ett tidigt skede riskerar den önskade nyttan att bli betydligt 

mindre, uppstå senare i tiden eller inte uppstå alls.   

Om det inte finns någon ansvarig för den externa nyttan bör man tänka på två saker. Det första är att 

extra försiktighet bör vidtas vid kalkylering av nyttor hos externa aktörer för att minska risken att 

bygga luft i nyttokalkylen. För det andra kan man med fördel förenkla kategoriseringen enligt bild.  
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Det finns också ett stort värde för den 

organisation som initierar och bedriver 

förändringsinsatsen att kunna visa på att man 

skapar nytta för andra utanför den egna 

organisationen. Offentliga organisationer 

förutsätts förstås skapa nytta för sina kunder 

och användare men också att samverka med 

andra offentliga organisationer för att även de 

ska effektivisera sin verksamhet och ge bättre service sina kunder och användare. Det finns dessutom 

en explicit vilja att skapa förutsättningar för privata verksamheter att utveckla sina tjänster i 

samverkan med offentlig sektor.   

Samhällsnytta, vad är det?  

Man kan argumentera att samhällsnytta inbegriper all nytta som faller ut hos vem som helst 

eftersom alla är en del av samhället, men den definitionen hjälper oss knappast. Samhällsnytta kan 

istället definieras som en nytta som inte faller ut hos någon specifik part och som alla eller de flesta 

kan uppleva som en nytta. Kanske uppstår nyttan inte förrän om väldigt lång tid så att det är 

efterföljande generationer som kommer att uppleva det. T ex kan man tänka sig att förbättrad global 

miljö eller bevarande av historiskt material kan vara sådana nyttor.   

Samhällsnyttor är inte alls oviktiga men ganska svåra att beräkna värdet på. Det finns en risk att man 

”blåser upp” värderingen för denna typ av nyttor, eller också tvärtom struntar i att eftersträva 

nyttorna överhuvudtaget, eftersom det inte finns någon i organisationen och kanske inte heller 

utanför organisationen som kan kravställa och ta på sig ansvar för att realisera nyttan. 

Vill man räkna på samhällsnytta, finns det en del bra modeller att ta till58.  

Är nyttan den enda faktorn vid beslut om förändringsinsatser? 

Det säger sig självt att det inte räcker med en högt värderad nytta för att en organisation ska fatta 

beslut om genomförande av en förändringsinsats. Det finns många anledningar till att inte starta en 

förändringsinsats trots att den kan visa på stora nyttor. Kostnaderna för att realisera nyttan kan vara 

för stora, timingen kan vara dålig, förändringen kanske inte stödjer den strategiska utveckling man 

önskar eller riskerna att misslyckas kanske är för stora. 

Det kan också vara så att en förändringsinsats visar på stora negativa effekter men att man ändå inte 

avstår från att bedriva den. Orsaker till detta kan t ex vara nationella eller internationella lagkrav, 

olika samverkansavtal man ingått, tekniskt tvingande åtgärder eller politiska beslut. 

Hur beräknas nyttan i samverkansprojekt mellan olika offentliga aktörer? 

Det blir allt vanligare att myndigheter, kommuner, landsting, regioner och länsstyrelser i olika 

konstellationer startar gemensamma förändringsinsatser för att skapa nytta för medborgare och 

företag.  

                                                           
58 Den samhällsekonomiska kalkylen, 2005:5 SIKA  samt

 
Värden och metoder för transportsektorns samhällsekonomiska analyser – ASEK 4 - 2009:3 SIKA 
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Figur 6-3 Förenklad kategorisering 
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För att underlätta detta arbete har E-delegationen tagit fram ”Metod för Utveckling i Samverkan” 

som en gemensam modell att samverka kring. Faserna i metoden visar på tio olika samordnings-

områden som är särskilt kritiska vid just samverkan. Samordningsområdena beskrivs med hjälp av 

checklistor för faserna i utvecklingen. Nyttorealisering är ett av dessa samordningsområden59. 

Ekonomistyrningsverket (ESV) har i sin rapport ”Uppföljning av ekonomiska nyttor från e-

förvaltningsprojekt” (ESV 20124:2) föreslagit en modell för uppföljning av nyttor i 

samverkansutveckling. Rapporten går hand i hand med denna vägledning i nyttorealisering. 

Vad är skillnaden mellan processtyrning och nyttostyrning?  

Det finns olika styrningsfilosofier och styrprinciper i en organisation. Ledningen är ofta intresserad av 

att ha ett koncept som ”Balanserat styrkort” eller liknande för att illustrera mätresultat och 

måluppfyllelse i organisationen. De mått man följer upp är ofta kopplade till befintliga processer och 

dess resultat, t ex antal färdigställda ärenden, andel returer/reklamationer, väntetid i telefonkö, m m 

Hur kommer nyttorealisering och uppföljning att integreras i dessa styrmodeller i så fall? Förenklat 

kan man säga att det finns två huvudkategorier av det man gör i en organisation. 

 Löpande verksamhet 

 Förändringsverksamhet 

Allt som har med första kategorin att göra kan ligga under processtyrningen.  

Under själva förändringen vill man fokusera särskilt på de indikatorer som visar att verksamheten 

undergår en förändring. Utfallet av dessa indikatorer kan göra att man relativt snabbt fattar beslut 

om olika åtgärder för att driva utfallet åt ett visst håll och i en viss takt. 

Det som blir utfallet av den förändrade verksamheten kommer så småningom att bli en del av 

kategorin Löpande verksamhet60. 

                                                           
59 Metod för utveckling i samverkan, E-delegationen, 2013 

60 Se figur 3-1 på sidan 18 
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7.  Att införa ett strukturerat arbetssätt för nyttorealisering 
 

Det finns inte bara ett sätt att arbeta med nyttorealisering utan varje organisation måste anpassa 

det koncept som presenterats i denna vägledning och tillämpa det efter sina egna förutsättningar. 

Det finns dock ett antal stöttepelare som håller upp konceptet. Alla dessa har vägledningen hittills 

försökt beskriva i tidigare kapitel. Avsaknad av eller brister i någon av dessa vitala delar kan öka 

risken för att konceptet inte fungerar fullt ut. Steve Jenner61 liknar nyttorealiseringsprocessen vid 

ett tak som hålls upp av dessa pelare.  

Dessa pelare är principer och förutsättningar för att en organisation ska lyckas med 

nyttorealisering menar Steve. 

 

 
Figur 7-1 Nyttorealiseringsmodell

62
 enligt Steve Jenner  

 

                                                           
61 Managing Benefits – APMG-International - Steve Jenner,  2012 

62 Bilaga 2 Nyttorealiseringsmodell enligt APMG  
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Praktiska Tips på vägen 

När man börjar arbeta strukturerat med nyttorealisering kan det vara bra att ta med sig lite av de 

erfarenheter som andra har kommit fram till. 

Att först göra en mognadsanalys63 är att rekommendera - mognadsmodellen för nyttorealisering 

tillhandahåller en struktur för att beskriva de fem mognadsnivåer som en organisation kan gå 

igenom i processen att implementera och optimera sin förmåga till nyttorealisering. Enkelt 

beskrivet så innehåller mognadsanalysen följande steg, kartlägg nuläget, definiera önskat nyläge, ta 

fram/uppdatera nyttorealiseringsstrategin, ta fram aktivitetsplan, genomför planerade aktiviteter, 

gör en ny mognadsmätning. 

Här följer några tips som kan vara värda att fundera över. 

 Börja – det tar tid! 

Det kan ibland kännas som att det är en väldigt lång väg kvar men man måste våga 

börja. Det tar lång tid att ändra en hel organisations sätt att se på sin verksamhet 

och det är många gånger det som krävs. 

 

 Ifrågasätt – varför bedrivs utveckling egentligen? 

Många gånger fastnar man i att arbeta med leveranser och förlorar snabbt målet ur 

sikte. Det kan vara bra att med jämna mellanrum stämma av med alla intressenter 

att man fortfarande har en gemensam målbild och att det man håller på med 

faktiskt kommer att leda oss dit. 

 

 Ledningen måste förstå och vara med på det! 

Nyttorealisering omfattar så många olika delar av en verksamhet att det blir nästan 

omöjligt att införa ett effektivt arbetssätt på bara en avgränsad del. Ett fokus på 

nyttor bör genomsyra organisationen och det är ledningen som ska hålla i 

taktpinnen för detta. 

 

 Finn andra som brinner för frågan! 

Om flera nyckelpersoner engagerar sig i frågan så ökar chansen att få upp den på 

den dagliga agendan. Många har lätt för att ta till sig det rationella i 

nyttorealiseringskonceptet och kan börja med att förändra i sin del av 

verksamheten. 

 

 Använd den här vägledningen! 

Läs och sprid den här vägledningen inom organisationen. Den kan bidra med 

argument och insikter såväl som erfarenheter från andra. Använd gärna 

vägledningen och modellen för mognadsanalys som referens för att titta på den 

egna verksamheten. 

 

 

                                                           
63 Bilaga 10 Mognadsanalys   
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 Låt just din förändringsinsats bli ett gott exempel! 

Det finns ingen teori i världen som har lika bra genomslagskraft som ett praktiskt 

exempel från den egna verksamheten. 

 

 Prata om "förändringen" istället för "projektet"! 

Det har i många år arbetats projektfokuserat med projektmodeller som effektiva 

redskap för att få fram goda leveranser. En nackdel med projekttänket är dock att 

ett projekt ofta är tydligt avgränsat och snabbt blir en ö utan den dagliga 

förankringen med den verksamhet som man ska leverera till. Verksamheten i sin 

tur ”väntar på projektet” och missar ofta att i god tid starta förändringsarbetet. 

Genom att prata om och följa upp den totala förändringsinsatsen snarare än det 

levererande projektet kan man lättare få ett helhetsperspektiv och fokusera på de 

rätta frågorna. 

 

 Tillsätt roller med tydligt ansvar för nyttorealisering! 

De flesta individer vill göra rätt och ta det ansvar de har blivit ålagda. Genom att 

arbeta med roller och ansvar kan man få en förändringskraft i organisationen 

”underifrån”. Många verksamhetsansvariga vill gärna ha ett större engagemang i 

förändringsverksamheten och välkomnar att fokus flyttas från det levererande 

projektet till den verksamhet som faktiskt ska förändras. Ofta kan man inte påverka 

ATT en förändring måste ske men man vill gärna kunna påverka HUR den ska ske.  

 

 Identifiera och engagera nyttorealiseringsansvariga tidigt i utvecklingen! 

Ju tidigare nyttorealiseringsansvariga kan engageras i utvecklingen desto större blir 

engagemanget. Nyttorealiseringsansvariga i verksamheten som ska förändras bör 

delta i kravställning på möjliggörare som ska tas fram och tidigt börja arbeta med 

förändringsaktiviteter i sin verksamhet. 

 

 Kvalitetssäkra de beräknade nyttorna! 

Det finns bara ett sätt att kvalitetssäkra värdering av nyttor och det är att 

nyttorealiseringsansvariga i verksamheten räcker upp handen och påtar sig 

ansvaret för att realisera dem. Om ingen vill påta sig nyttorealiseringsansvaret så 

kan man konkludera att nyttan är övervärderad eller t o m inte finns. 

 

 Fokusera på de två till tre nyttor som är huvudanledningen till den önskade förändringen! 

Man kan i en nyttoanalys ofta identifiera ett stort antal nyttor med en tänkt 

förändringsinsats. För att fokusera förändringsarbetet, hålla nere det 

administrativa arbetet och för att inte skapa falska förväntningar rekommenderas 

dock att man fattar beslut och styr på den eller de fåtal nyttor som är grundorsaken 

till att man bedriver ett förändringsarbete. Övriga nyttor kan istället ses som 

positiva bieffekter.  
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 Se till att nyttor efterfrågas uppifrån! 

Att utveckla och förbättra befintlig verksamhet är definitivt en ledningsfråga. 

Ledningen måste visa ett intresse för utvecklingsfrågor och efterfråga att 

verksamheten utvecklas åt det håll man vill styra. Om nyttor reduceras till en fråga 

för controllers, metodfolk och verksamhetsutvecklare kommer man inte kunna nå 

de avsedda effekterna. 

 

 Engagera planerings- och uppföljningsfunktionerna! 

En förutsättning för att arbeta strukturerat med nyttorealisering är att 

verksamhetsplaneringen genomsyras av ett nyttofokus. Ett bra sätt att börja är att 

se till att verksamhetens planeringsinstruktioner omfattar förändringsbehov och 

tydliggjorda nyttor.  

 

”Det som inte följs upp blir inte gjort” brukar man säga och visst ligger det något i 

det. Verksamhetens uppföljning måste omfatta indikatorer som visar hur 

verksamheten förändrar sig till följd av de förändringsinsatser vi bedriver. 
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Material som berör Nyttorealiseringskonceptet 

1. Begreppsmodell och lista 

2. Nyttorealiseringsmodell enligt APMG 

3. Processen och Mappning av dess faser med andra verktyg och metoder 

4. Exempel på värderingsprinciper och kalkylfaktorer 

5. Introduktion till portföljsstyrning 

 

Material som berör metodbeskrivningar, verktyg osv.  

6. Intressentanalys 

7. Målanalys 

8. Effektkedja för verksamhetsutveckling 

9. E-delegationens verktyg för Business Case med nyttorealiseringsfokus 

10. Mognadsanalys 

a) Modellbeskrivning 

b) Upplägg för genomförande 

c) Förslag till införande med hjälp av mognadsanalysen 
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11. Mallar 
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14. Arbetsförmedlingen 
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Begreppslista 

Begrepp Förklaring Källa 

Annuitetsmetoden 

även benämnd årskostnadsmetoden, är en metod för 
investeringskalkyl. Den är nära kopplad till 
nuvärdesmetoden. Metoden anger hur lönsam en 
investering är utslaget på investeringens livstid. Det 
erhållna värdet, annuiteten, anges som regel i kronor per 
år. Metoden är fördelaktig exempelvis om det ska fattas 
beslut om att köpa eller leasa en maskin eller dylikt, då 
resultatet blir direkt jämförbart med kostnaden för 
leasing. Den är även fördelaktig om investeringsalternativ 
med olika lång ekonomisk livslängd ska jämföras, 
eftersom det är resultat per år som erhålls 

Wikipedia 

Beslutsunderlag  

Beslutsunderlag är ett vedertaget namn för olika 
dokument som används inför ett beslut. Förkortas ibland 
till BU. Kan innehålla bakgrundsbeskrivning, fakta, 
värderingar, förslag till beslut mm.  
 

  

Beställare 

Roll som är knuten till projektorienterad 
verksamhetsutveckling. Beställaren är finansiellt och 
kommersiellt ansvarig för förändringsinsatsen och dess 
slutresultat. Beställaren är den främste risktagaren för 
förändringsinsatsen och fattar besluten utifrån en 
bedömning av hur väl förändringsinsatsen 
överensstämmer med verksamhetens uppdrag, strategier 
och mål. 
 

 

Business Case 
Beslutsunderlag som motiverar en förändringsinsats eller 
investering. 
 

  

Börläge 
Ett framtida läge som är målbilden för hur något bör vara 
(liknande vision). 
 

  

Effekt   

En förändring som inträffar som en följd av en vidtagen 
åtgärd och som annars inte skulle ha inträffat. Effekter 
kan ibland uppstå i flera led, i en sk effektkedja, där en 
insats leder till en effekt som i sin tur leder till en annan 
effekt osv. 
 

ESV:s ordbok  
(www.esv.se) 
(2010-11-15) 

Effektkedja 

Effekter kan ibland uppstå i flera led, i en sk effektkedja, 
där en insats leder till en effekt som i sin tur leder till en 
annan effekt osv. I denna vägledning ges ett exempel på 
en effektkedja för verksamhetsutveckling. Syftet med 
effektkedjan är att överskådligt koppla ihop 
verksamhetsmål med identifierade verksamhetsnyttor, 
nödvändiga verksamhetsförändringar och de 
möjliggörande produkter och aktiviteter som krävs för ett 
förändringsarbete.  
 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Investeringskalkyl
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nuv%C3%A4rdesmetoden
http://sv.wikipedia.org/wiki/Leasing
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Effektmål 
Förväntad nytta av förändringsinsatsens resultat vid en 
given tidpunkt i den verksamhet där den ska nyttjas. 
 

PPS 

Ekonomisk nytta 
Nyttor som kan realiseras i kostnadsbesparingar eller 
inkomstökningar. 
 

  

Förstudie 

Utredning som syftar till att ta fram underlag för beslut 
om att genomföra en förändringsinsats. En förstudie 
utreder flera möjliga alternativ till lösning för att nå den 
avsedda effekten. 
 

  

Förändring 
Att förbättra, öka, reducera eller sluta göra något 
befintligt eller att göra någonting nytt. 
 

Ward & Daniel 
(2006) 

Förändringsinsats 

 Ett samlingsnamn för alla de aktiviteter som behöver 
komma till stånd för att en önskad förändrings ska 
uppnås. En förändringsinsats kan bestå av flera olika 
uppdrag, projekt och aktiviteter som samverkar för att nå 
ett gemensamt resultat (jmf Program). 
 

  

Förändringsledning  

Samordning av en strukturerad övergång från situation A 
till situation B för att uppnå varaktig förändring inom en 
verksamhet. Förändringsledning omfattar minst tre olika 
aspekter: anpassning, kontroll och genomförande. 
 

www.businessdicti
onary.com (Change 

Management) 
2010-11-15 

Indikator 

En indikator mäter resultat i form av förändrade tillstånd 
som en verksamhet är tänkt ska bidra till. Indikatorn 
definierar vad som är viktigt att följa upp. Ska bidra till 
förståelse för hur väl organisationen lyckats med att 
realisera verksamhetens mål och strategiska planer. 
Exempel på indikatorer kan vara nöjdkundindex, 
medarbetarindex, nedlagd arbetstid, antal godkända 
ärenden, antal returer, osv.  
 

  

Indirekt 
resultatpåverkande 
nytta 

Nytta där realiseringen av den som kostnadsbesparing är 
osäker. Innan nyttan kan realiseras måste först någon 
åtgärd vidtas eller en förbättring bevisas. T ex en nytta 
bestående av besparad arbetstid motsvarande en (1) 
årsarbetskraft men vars personal finns spridd över flera 
olika arbetsplatser där varje individ endast bidrar med två 
(2) timmars besparing per vecka. Beslut om att flytta 
arbetsuppgifter eller personal kan vara en åtgärd som 
vidtas för att kunna realisera nytta. 
 

  

Intressent 

Personer och organisationer som har eller kan komma att 
ha inflytande på eller påverkas av en förändringsinsats 
och realisering av identifierade nyttor.   
 

Anpassning av 
XLPM  

(2010-06-01) 
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Intressentanalys 
Är en metod för att kartlägga vilka intressenter eller 
aktörer kommer att bli berörda av en förändring, ny 
produkt, ny process, ny IT-lösning osv. 

 

Investering  

Förvärv av en anläggningstillgång i syfte att vinna 
framtida fördelar. För en myndighet är dessa i princip av 
två slag: ekonomiska fördelar resp. servicepotential. 
Ekonomiska fördelar avser anläggningstillgångens 
förmåga att, ensam eller i kombination med andra 
tillgångar, generera intäkter eller kostnadsminskningar. 
Servicepotential innebär att tillgången har kapacitet att, 
ensam eller i kombination med andra tillgångar, bidra 
direkt eller indirekt till att myndigheten kan uppnå sina 
av statsmakterna fastställda mål. 

Räkna på 
lönsamheten! 
(Statskontoret 

2004:29) 

Investeringsbedömning 

Är en lönsamhetsbedömning utifrån investeringens totala 
kapitalbehov inklusive framtida kostnader för drift och 
förvaltning mot förväntade intäkter. Det finns en mängd 
olika kalkylmetoder för dessa, som t.ex. Pay Off-
metoden, Annuitetsmetoden, Nuvärdemetoden osv. 

 

Komplexitet   

Nivån på oöverskådlighet. Ett sammanhang upplevs som 
komplext om det består av många beståndsdelar, 
speciellt om dessa har olika egenskaper, och om 
egenskaperna är inbördes beroende, slumpmässiga eller 
illa utforskade.  

(www.se.wikipedia.
org) 

(2010-11-15) 

Konsekvensanalys 
Ett strukturerat sätt att redovisa de för- och nack-delar 
som ett förslag till åtgärd för med sig för samhället som 
helhet och för olika aktörer. 

Konsekvensanalys 
steg för steg, 

Naturvårdsverket 

Kostnad 
Värdet av förbrukade resurser.  
 

ESV:s ordbok 
(www.esv.se) 

Kostnads/nyttoanalys 

Analysmetod för att kvantifiera kostnader och nyttor 
under en viss period för ett eller flera handlingsalternativ. 
Ligger till grund för objektivt beslutsfattande och 
utvärdering. Omfattar inte bara finansiella analyser utan 
inkluderar också indirekta och kvalitativa nyttor.  
 

  

Kvalitativ nytta 

Nytta som inte leder till direkta resultatpåverkande 
kostnadsbesparingar eller inkomstökningar. T ex 
förkortade ledtider, ökade volymer, färre fel, nöjdare 
kunder, nöjdare medarbetare osv.   
 

  

Känslighetsanalys 

Visar hur resultatet av en kalkyl påverkas om man 
varierar olika antaganden, t.ex. när det gäller kalkylränta, 
ekonomisk livslängd eller användning. Känslighetsanalys 
lämpar sig väl när det är många olika poster som kan 
utfalla på olika sätt och det är svårt att bedöma graden av 
sannolikhet. 
 

Räkna på 
lönsamheten! 
(Statskontoret 

2004:29) 

http://www.se.wikipedia.org/
http://www.se.wikipedia.org/
http://www.se.wikipedia.org/
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Lichtenberg-metoden 
Även kallad för succesivmetoden/ succesiv kalkylering 
eller känslighetsanalys, är en metod för att identifiera 
osäkerheten i en kalkyl. 

 

Livscykel  

En produkt, tjänst eller systems hela livslängd från 
idé/koncept till utveckling, produktion, drift, underhåll 
och avveckling. 
 

  

Livscykelkostnad 

Den totala kostnaden för ett objekt under hela dess 
livstid inklusive idé/koncept till utveckling, produktion, 
drift, underhåll och avveckling. 
 

  

Mål 

Ett mål beskriver ett önskat resultat eller tillstånd vid en 
viss framtida tidpunkt. Mål kan användas för både 
styrning och uppföljning. Mål kan tydliggöra vad 
ledningen vill uppnå med verksamheten och användas 
som instrument för att styra och leda verksamheten. De 
kan bidra till att skapa en förståelse i organisationen för i 
vilket sammanhang man ingår. Ett mål kan också fungera 
som en sporre, en motivation för att göra ett bra arbete. 
Mål kan dessutom användas i ett kontrollsyfte. Den som 
delegerar en uppgift har lättare att bedöma om uppgiften 
är utförd om det finns ett tydligt mål. För att målen ska 
fungera både som motivation och för kontroll bör de vara 
formulerade på ett bra sätt. Ett exempel på kriterier som 
kan användas som ledstjärna vid målformulering är de 
s.k. SMART-kriterierna.  

ESV:s ordbok 
(www.esv.se) 

Målanalys 

En analysmetod, där man identifierar och kartlägger 
målen med någon förändring, samt orsak-verkan 
sambanden mellan dessa. Det är ett verktyg för att 
förtydliggöra möjliggörare och effektmålen. 

 

Måluppfyllelse 
Förhållandet mellan ett mål och målområdets uppmätta 
tillstånd. 
  

ESV:s ordbok 
(www.esv.se) 

Mätetal 

Ett mätetal är ett värde som anger hur många gånger den 
valda enheten ingår i ett mätvärde. Exempel: 24 meter 
som kan skrivas 24 * 1 meter där 24 är mätetalet och 1 
meter är mätvärde.   

  

Möjliggörare 

En möjliggörare är något som skapar förutsättningar för 
att realisera de nyttor som ligger till grund för en 
förändringsinsats. Kan vara t ex IT-verktyg, ny kunskap, 
ny arbetsmetod eller omorganisation. Ofta räcker det 
inte med att införa en möjliggörare, det krävs ytterligare 
aktiviteter för att åstadkomma nödvändiga förändringar, 
t ex utbildning, incitament, struktur mm. 
  

  

Nettonytta 
Nettonytta är skillnaden mellan bruttonyttan och 
kostnaden för nyttan. 
 

PENG-modellen 
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Nolläge 

Det läge som råder när produkten/tjänsten/arbetssättet 
börjar införas i verksamheten. Nollvärdet är till för att få 
en rättvis bild av det faktiska värde som en förändring 
skapar.  
Vissa förutsättningar i verksamheten kan ha blivit 
förändrade vid tidpunkten för införande jämfört med när 
nyttan beräknades, dvs vid K/N-analysens ”är-läge”.  
 

Tullnytta / PENG 

Nuvärdemetoden 
Är en ekonomisk metod för investeringsbedömning, där 
alla framtida kostnader och intäkter räknas om till dagens 
penningvärde. 

 

Nyckeltal 

 Nyckeltal är en benämning på vissa tal som används för 
att värdera en verksamhet. Det räcker inte alltid med att 
uttrycka resultatet  i kronor för att avgöra om 
verksamheten går bra eller dåligt, det säger väldigt lite 
eftersom man då inte vet något om verksamhetens 
omsättning eller satsade resurser. Därför måste 
resultatet ställas i relation till något. Det kallas nyckeltal 
för att man ser det som en "nyckel" till att förstå 
verksamhetens utveckling. 
Nyckeltal kan även vara icke-ekonomiska 
effektivitetsindikatorer, exempelvis arbetstid/produkt, 
kundnöjdhet eller nyttjandegrad av maskiner. 
 

http://sv.wikipedia.
org 

  

Nyläge 
Det framtida läge som det faktiskt kommer att vara vid 
en viss tidpunkt efter det att en förändring är genomförd. 
 

  

Nytta   

 Nytta är en mätbar förändring vilken uppfattas som 
positiv av en eller flera intressenter och som bidrar till ett 
eller flera verksamhetsmål. 
 

  

Nyttoanalys 

Analys som syftar till att identifiera alla nyttoeffekter 
kopplade till ett handlingsalternativ liksom kostnaderna 
för att realisera dessa. 
 

  

Nyttokategori 

Gruppering av nyttor utifrån deras egenskaper. I denna 
vägledning föreslås tre nyttokategorier: direkt 
resultatpåverkande nytta, indirekt resultatpåverkande 
nytta och svårvärderad nytta. 
 

  

Nyttorealisering   

Ett arbetssätt med syfte att förverkliga de identifierade 
nyttor som ligger till grund för att en förändringsinsats 
genomförs. Detta omfattar att kartlägga behov, krav och 
möjligheter, beskriva lösningsförslag samt att identifiera, 
planera, realisera och följa upp nyttan med en 
förändring.  

  

Nyttorealiserings-
ansvarig 

Chef eller medarbetare med ansvar för att realisera 
planerade nyttor i aktuell verksamhet. 
 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Resultat
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kundn%C3%B6jdhet
http://sv.wikipedia.org/
http://sv.wikipedia.org/
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Nyttorealiseringsplan 

Syfte med en nyttorealiseringsplan är att sammanstält 
redovisa när, var, hur och av vem nyttor kopplade till en 
specifik förändringsinsats kommer att realiseras. 
Nyttorealiseringsplanen redovisar de möjliggörare, 
förändringar och aktiviteter som behöver genomföras för 
att realisera planerade nyttor och hantera identifierade 
beroenden.  
 

  

Nyttorealiserings-
strategi 

Nyttorealiseringsstrategi är organisationens beskrivning 
av förhållningssätt, begreppsanvändning, 
tillvägagångssätt gällande hantering av nyttor vid 
förändringsinsatser i organisationen. Den ger en 
vägledning vid olika faser av nyttorealiseringsprocess. 

 

Nyttoregister 

Är ett samlat register över planerade nyttor i 
organisationen. Detta register innehåller information om 
enskilda nyttor, när de förväntas uppnå, vem som är 
ansvarig för realiseringen i organisationen, om den är 
ekonomiskt och ska påverka budgeten eller om annat 
mått ska användas vid uppföljning osv. 

 

Pay Off - metoden 

Pay off-metoden, payback-metoden eller 
återbetalningsmetoden är en metod som används för att 
beräkna hur snabbt en investering betalar sig själv. 
Metoden kan antingen användas för att kontrollera att en 
investering lönar sig innan den är förbrukad, eller för att 
jämföra vilket av flera investeringsalternativ som är bäst. 

Wikipedia 

Portfölj  

En samling förändringsinsatser, projekt, program 
och/eller annat arbete, som är grupperade tillsammans 
för att underlätta en effektiv styrning av arbetet, med 
syfte att uppfylla strategiska verksamhetsmål. De objekt 
som ingår i portföljen behöver inte nödvändigtvis vara 
beroende av varandra eller har direkt anknytning.   

The Standard for 
Portfolio 

Management 2nd 
edition 

Portföljstyrning   

 Den centraliserade styrningen av en eller flera portföljer, 
som inbegriper att identifiera, prioritera, auktorisera, 
styra och följa upp initiativen i portföljen (program, 
projekt och annan verksamhet) för att nå verksamhetens 
strategiska mål. 
 

The Standard for 
Portfolio 

Management 2nd 
edition 

Prestationsmätning 

Prestationsmätning, i denna vägledning, avser de 
mätningar som görs på organisationens prestation i den 
löpande verksamheten. Många organisationer använder 
sig av t.ex. Balanserad styrkort för att mäta prestationen 
och styra verksamheten därefter. 

E-delegationen 

Problem 
Gapet mellan hur det är och hur det borde vara, dvs 
avvikelse från önskat status. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Metod
http://sv.wikipedia.org/wiki/Investering
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Problem- och 
åtgärdsanalys 

En metod där man analyserar de upplevda problemen 
och försöker sönder dela dessa i små delar och spåra 
orsaks-verkan sambanden mellan dessa, i syfte att 
identifiera vad som ska åtgärdas. Åtgärder för de olika 
problem som behöver hanteras kartläggs också. 

 

Process 

En process är en serie aktiviteter som förädlar en vara 
eller tjänst. Den har en väl definierad början och ett väl 
definierat slut. Det måste alltid vara klart definierat vad 
processen ska ta emot, vad den ska åstadkomma, hur det 
ska ske samt vilka de förväntade resultaten ska vara. Alla 
processer har en intern eller extern kund. Processer är 
repetitiva, dvs arbetet utförs flera  gånger på samma sätt. 
 

www.siq.se 

Produktmål 
Beskriver det förväntade resultatet i termer av t ex 
prestanda, driftssäkerhet, gränsvärden för miljö, mm. 
 

Svensk 
projektterminologi 
(www.projektforu

m.se) 

Program   

En arbetsmodell för att koordinera en grupp av 
relaterade projekt och andra aktiviteter med syfte att 
uppnå nyttor, kontroll och strategiska mål som inte kan 
uppnås om dessa drivs var för sig. Program inkluderar 
oftast arbete utanför omfattningen för de enskilda 
projekten i programmet. 
 

The Standard for 
Program 

Management 2nd 
edition 

Programstyrning   
Den centraliserade och koordinerade styrningen av ett 
program för att nå programmets mål. 
 

The Standard for 
Program 

Management 2nd 
edition 

Projekt   
 Tillfällig insats, med tydlig start och tydligt slut, för att 
framställa en unik produkt eller tjänst.   
 

PMBOK 4th edition 

Risk   
En osäker händelse eller omständighet som, om den 
inträffar, har en positiv eller negativ påverkan. 
 

  

Riskanalys 

Riskanalys används för att bedöma sammanhanget 
mellan sannolikheter för oönskade händelser och dess 
konsekvenser. Riskanalys, eller riskvärderingar, kan göras 
med hjälp av många olika metoder. 
 

www.sv.wikipedia.
org 

 (2010-11-15) 

Riskhantering 

Riskhanteringen omfattar att identifiera, analysera, 
bedöma och åtgärda orsaker som skapar risker för 
förändringsinsatsens genomförande. 
Riskhantering behöver inte betyda att risken elimineras 
utan kan innebära att den negativa konsekvensen av en 
inträffad risk blir mindre eller att risken för att den ska 
inträffa blir mindre. 
 

  

Sponsor 
Se Beställare 
 

  

http://www.siq.se/
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Begrepp Förklaring Källa 

Strategi 

En flerårig plan (oftast 3-5 år) för hur en verksamhet ska 
realisera verksamhetsuppdrag och beslutade 
verksamhetsmål.  
 

  

Taktik 

Aktiviteter och planer som syftar till att styra det 
operativa arbetet gentemot strategiska planer och mål. 
En vanlig definition som belyser skillnaden mellan 
strategi och taktik är "strategi är konsten att vinna ett 
krig, taktik är konsten att vinna ett slag". 
 

  

Utvecklingsinsats 
Se Förändringsinsats 
 

  

Verksamhetsutveckling 

Systematisk utveckling av en verksamhets organisation, 
processer och medarbetare, ofta med hjälp av nya IT-
verktyg. Verksamhetsutveckling genomförs för att möta 
lagkrav, höja kvalitet i produkter och tjänster, 
effektivisera processer, genomföra nödvändiga 
besparingsåtgärder eller tillmötesgå krav från ägare och 
andra intressenter. Verksamhetsutveckling inkluderar de 
aktiviteter som krävs för att realisera de mål och 
nyttoeffekter som ligger till grund för att en 
förändringsinsats genomförs.  

  

Värde  
De nyttor som realiserats i förhållande till de resurser 
som använts för detta.  
  

Management of 
Value (OGC) 

Åtgärdsanalys Se Problem- och åtgärdsanalys  

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Strategi
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VÄGLEDNING I NYTTOREALISERING 

Nyttorealiseringsmodell enligt  

APMG International Group 

  



Vägledning i nyttorealisering 2.0 Bilaga 2 Nyttorealiseringsmodell enligt APMG 

9 

Nyttorealiseringsmodell 
 
Att åstadkomma ett fokus på nyttorealisering i en verksamhet kräver ett systematiskt och seriöst 

angreppsätt. Steve Jenner1 liknar nyttorealiseringsprocessen vid ett tak som hålls upp av sju pelare. 

Dessa pelare är principer och förutsättningar för att en organisation ska lyckas med nyttorealisering. 

Modellen nedan är lånad från Steve Jenners bok Managing Benefits. 

 

 

 
 

 

Koppla nyttorna till mål och strategier 

Formulera de strategiska målen så pass tydligt att kopplingen till förändringsbehovet och de förväntade 

nyttornas bidrag kan mätas och spåras på ett tydligt sätt. 

 

 

                                                            
1 Steve Jenner, “Managing Benefits”, APMG 
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Börja med målet i åtanke 

Skapa förändringsinsatser för att kunna förverkliga önskade nyttor i verksamheten, snarare än att nyttor 

används för att rättfärdiga en på förhand vald förändringsinsats. 

 

Nyttja framgångsrika leveransmetoder 

Använd lämpliga leveransmetoder (t ex projektmodeller) tillsammans med effektiva metoder för 

förändringsarbete för att möjliggöra realisering av nyttor.  

 

Integrera nyttoperspektivet i verksamhetsstyrningen 

Se till att nyttor, och de planerade aktiviteterna för att förverkliga nyttor, integreras i organisationens 

ledning och styrning.  

Nyttor bör formuleras och följas upp genom ordinarie styrkortsmått, verksamhets- och budgetplanering, 

uppföljning och resultatdialoger. 

 

Hantera nyttor ur ett portföljperspektiv 

Tillämpa nyttostyrd portföljhantering, d.v.s. att beräkning, bedömning, prioritering och uppföljning av 

planerade nyttor sker kontinuerligt i verksamheten genom hela förändringsinsatsen, dvs. långt efter det 

att ett projekt levererat. 

 

Styrning och ledning av nyttorealiseringskonceptet 

Säkerställ att det finns ett tydligt ansvar för att genomföra de förändringar som bidrar till realisering av 

de önskade nyttorna.  

 

Utveckla en värdekultur 

Organisationen måste ta nyttorealisering på allvar. Investeringar i utveckling och förändring måste ha 

ett tydligt fokus på att skapa värde. 
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VÄGLEDNING i NYTTOREALISERING 

Nyttorealiseringsprocessen  
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Processen för nyttorealisering

1.1 IDENTIFIERA 1.3 PLANERA 1.4 REALISERA 1.5 FÖLJA UPP

Definiera motiv till 

förändring 

Identifiera mål

Ta fram 

nyttorealiseringsplan

Besluta om 

genomförande 

Förbereda 

verksamheten för 

förändring

Ta fram möjliggörare 

Beslut i 

portföljstyrningen

Realisera nyttor

Uppdatera 

beslutsunderlag

Följ upp 

nyttorealisering

Synliggör nyttan

Besluta om                     

avslut av 

förändringsinsats 

Utvärdera satsning
Besluta om att               

fördjupa analys 

= Portföljstyrningen beslutar

Syftet med processen för nyttorealisering är att realisera de eftersträvade nyttor som ligger till grund för 

att en förändringsinsats genomförs. Detta omfattar att kartlägga behov, krav och möjligheter, beskriva 

lösningsförslag samt att identifiera, specificera, planera, realisera och följa upp nyttan med satsningen.

1.2 SPECIFICERA

Ta fram 

beslutsunderlag 

Besluta om 

att etablera 

förändringsinsats

Identifiera, kvantifiera 

och värdera nyttor

Nyttorealiserings-

ansvarig godkänner 

nyttorna

Nyttorealiserings-

ansvarig godkänner 

planen

Fastställande av 

nyttorealiseringsplan

= Nyttorealiseringsansvarig 

beslutar
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Nyttorealisering

Dokument

• Verksamhetens behovsbeskrivning

• Business Case

• Ändringsbegäran

• Beslutsunderlag

• Business Case

• Nyttoregister

• Nyttorealiseringsplan

• Införandeplan

• Business Case

• Nyttoregister

Uppdatera

• Business Case

• Nyttoregister

• Verksamhetsplan

• Budget

Uppdatera

• Verksamhetsplan

• Budget

• Nyttoregister

Genomförande av förstudie

Projektstyrning

Införande och uppföljningsrutiner

Styrmodeller

Andra 

vägledningar

och rapporter
Behovsdriven utveckling (e-delegationen) Metod för utveckling i samverkan (e-delegationen)

Räkna på lönsamhet (ESV) Uppföljning av ekonomiska nyttor för 
e-förvaltningsprojekt (ESV 2014:2)

Exempel på

metoder och 

verktyg

• Intressentkartläggning

• Målanalys

• Effektkedja

• Konsekvensanalys

• Problem- & 

åtgärdsanalys

• Målanalys

• Konsekvens-

analys

• Riskanalys

• K/N analys

• PENG

• Risk-/Hinderanalys

• Nyttokarta

• SWOT-analys

Ta fram/Uppdatera

underlag, 

deltagare och

genomförande

• Behovsbeskrivning

• Metodkunnig 

workshopsledare

• Verksamhetskunniga 

deltagare

Processen

• Statistik och fakta

• Mätningar

• Metodkunnig 

workshopsledare

• Verksamhetskunniga 

deltagare med känsla för 

siffror och statistik

• Budgetansvariga chefer

• Representant för framtida 

ägare

• Prognoser

• Projektledare

• utvecklingsområdesexperter

• Verksamhetskunniga experter

• Portföljstyrning

• Mätningar & prognoser

• Införandeplaner

• Förändringsledning

• Ansvariga chefer

• Förändringsagenter

• Portföljstyrning

• Budgetunderlag

• Resultatdialoger

• Controllers

• Ansvariga chefer

• Portföljstyrning

• Införandeplaner

• Verksamhetsplaner

• PPS

• Pejl

• Props

• Verksamhetsplaner

• Budgetar

• Resultatdialoger

IDENTIFIERA PLANERA REALISERA FÖLJA UPPSPECIFICERA

Konsekvensanalys  steg för steg (Naturvårdsverket)
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VÄGLEDNING I NYTTOREALISERING 

Exempel på Värderingsprinciper och 

kalkylfaktorer 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 

Syftet med denna bilaga är att tillhandahålla stöd kopplat till genomförandet av nyttoanalyser och 

kalkylering kopplat till verksamhetsutveckling.  

1.2 Innehåll 

Denna bilaga innehåller: 

 principer för värdering av nyttor 

 förslag på kalkylfaktorer samt vanliga metoder för investeringskalkylering 

1.3 Målgrupp 

Primär målgrupp är verksamhetsutvecklare som ansvarar för att kalkylera och värdera nyttor och 

kostnader gällande förslag till verksamhetsutveckling. 

 

2 Värderingsprinciper  
I genomförandet av nyttoanalyser bör följande principer beaktas:  

Redovisa nyttor och kostnader per intressent 

Effekter kan uppkomma inom den egna organisationen såväl som utanför. Det är viktigt att ha ett brett 

synsätt och få med alla intressenter i analysen. Samtliga de effekter som identifieras med en 

förändringsinsats i verksamhetsutveckling behöver redovisas kopplat till vart de förväntas uppkomma. 

Detta innebär att separera och redovisa kostnader och nyttor per målgrupp (myndigheten, andra 

offentliga organisationer, privatpersoner, företag och ideella organisationer samt samhället).  

 

Tillämpa försiktighetsprincipen i värderingen av nyttor  

Identifieringen av kostnader och nyttor kopplade till ett specificerat handlingsalternativ bygger på 

antaganden och är ett försök att prognostisera en osäker framtid. Initiala uppskattningar övervärderar 

oftast nyttor samt underskattar eller negligerar kostnader för att realisera dessa nyttor (i ett tidigt skede 

när realiseringsplanerna är otydliga är det svårt att specificera kostnader). Sträva därför efter att göra så 

realistiska och välunderbyggda antaganden som möjligt till grund för kalkylvärden.  

 

Utgå så långt som möjligt från reella siffror 

Använd faktiska kostnader så långt som möjligt (löner, konsulter, licenser, material osv.), använd 

schabloner (t.ex. förvaltningskostnader uppskattas till X procent av utvecklingskostnaden osv.) enbart i 

nödfall eller initialt.  
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Bestäm hur frigjord tid ska värderas 

Frigjord arbetstid kan användas, och därför också värderas, på olika sätt. T.ex. kan tidsbesparingar 

användas för personalneddragningar (minskade lönekostnader), mer tid för kundservice (nöjdare 

kunder), ökad fokus på att beta av ärendebalanser (färre öppna ärenden), lägre arbetsbelastning 

(nöjdare medarbetare?). Redan i målformuleringen för en specifik förändringsinsats bör det framkomma 

hur frigjord arbetstid ska värderas. Detta är särskilt viktigt vid värdering av nyttor som uppkommer 

utanför den egna organisationen, t.ex. hos myndighetens målgrupper (privatpersoner och/eller företag). 

En princip bör vara att enbart värdera de nyttor i pengar som också kan realiseras i verifierbara 

kostnadsbesparingar eller intäktsökningar.    

 

Involvera rätt personer i identifiering och värdering av kostnader och nyttor 

Kvaliteten på analysen av kostnader och nyttor förknippade med ett handlingsalternativ är beroende av 

att rätt personer involveras i processen. Gruppdynamik, upplevd delaktighet, involvering av experter och 

beslutsmässighet är alla faktorer som påverkar kvaliteten i analysen. Till exempel kan det vara svårt att 

identifiera och värdera nyttor för en intressent som inte är representerad i arbetsgruppen. 

Nyttan att kunna undvika framtida kostnader ska bara inkluderas om det är säkert att kostnaden 

uppkommer om det aktuella förslaget inte genomförs 

En ofta förekommande diskussion är om nyttan med att framtida kostnader kan undvikas ska inkluderas 

i beslutsunderlaget på nyttosidan för ett specificerat handlingsalternativ (ett exempel är undvikta 

rekryteringskostnader pga. en ny och effektivare arbetsprocess). Nyttan ska enbart tas med om det går 

att visa på att kostnadsökningen säkerligen uppkommer utan den föreslagna åtgärden.  

 

Hantera osäkerheter med hjälp av känslighetsanalyser och aktiv riskhantering   

Osäkerheten i de första versionerna av beslutsunderlaget kan vara stor på grund av att 

handlingsalternativen inte är tillräckligt preciserade. Det finns också en påvisad, systematisk tendens om 

alltför stor optimism vid värdeanalyser, man tenderar att överskatta potentiella nyttor, underskatta 

tidsåtgång och kostnader samt förbise risken att man kommer att begå misstag. För att hantera dessa 

osäkerheter behöver därför känslighetsanalyser genomföras på framtagna kalkyler, risker kopplade till 

förändringsinsatsens genomförande identifieras löpande och hanteras på lämpliga sätt. 

 

Estimera kostnaden för förändringsinsatsens nyttorealiseringsperioden 

Utgå från ett den beräknade nyttorealiseringsperioden vid uppskattning av förändringsinsatsens 

kostnader. Identifiera summan av alla återkommande och unika kostnader kopplade till den aktuella 

lösningen (t.ex. e-tjänst, process, system) vilket inkluderar kostnader för förstudier, anskaffning, 

installation, införande, drift, underhåll och uppgradering, utbildning, anpassning av processer och 

arbetssätt samt avvecklingskostnader.  
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Undvik dubbelräkning av identifierade kostnader och nyttor 

Dubbelräkning av kostnader och nyttor måste undvikas. Detta kan t.ex. förekomma när man i kalkylen 

för en investering i IT-infrastruktur intecknar framtida potentiella nyttor kopplade till 

verksamhetsutveckling som möjliggörs med hjälp av den nya infrastrukturen. 
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3 Exempel på kalkylfaktorer 

Tabellen nedan visar vanliga kalkylfaktorer som kan förekomma vid kalkylering kopplad till verksamhetsutveckling. 

Kalkylfaktor Princip Förslag på värde Referens 

Påslag på lön 

 

Påslaget kan beräknas som lön inklusive 

sociala avgifter samt med påslag för 

kostnader som kan relateras till en 

anställd såsom utbildning, resor, telefon, 

dator m.m.  

 

För att få full kostnadstäckning görs även 

ett påslag för gemensamma kostnader. 

 

Påslagen för individrelaterade och 

gemensamma kostnader varierar 

beroende på organisationens storlek, 

verksamhet och vald kalkylmodell.  

 

  

Sociala avgifter: Ca 47-48 %.  

 

Exempel på påslag  

Jordbruksverket räknar med två typer av 

pålägg på lönen. Det ena är 82 % och är 

inklusive resekostnader, det andra är 76 % och 

exklusive resekostnader.  

 

Bolagsverket räknar med två påslag, 47 % för 

sociala avgifter, 13 % för individrelaterade 

kostnader. 

 

Stockholms stad räknar med ett påslag för 

sociala avgifter vid beräkning av tidsbesparing 

som e-tjänster medför.     
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Kalkylfaktor Princip Förslag på värde Referens 

Värde för tid 

gällande företag och 

privatpersoner 

 

Frigjord tid för privatpersoner och företag 

kan värderas i pengar utifrån uppgifter 

från officiell statistik i SCB:s 

statistikdatabas samt även från 

Tillväxtverkets databas Malin. 

Exempel på värdering av tid 

Jordbruksverket använder vid värdering av tid 

uppgifter från databasen Malin gällande 

jordbrukare (145 kr/timme) och för konsulter 

vid ansökan om gårdsstöd (750 kr/timme).  

När det gäller hur en privatperson värderar sin 

fritid värderar Jordbruksverket denna till 50 

kr/timme.  

 

Skatteverket har schabloner för medborgares 

och företagares tid baserade på en 

genomsnittlig månatlig arbetsinkomst 

(hämtad från SCB) med 125 kr/timme. För 

företagare är timkostnaden uppskattad till 163 

kr/timme inklusive sociala avgifter. 

Tillväxtverket (databasen Malin), 

http://regelforenkling.tillvaxtverket.se/malin 

 

 

 

 

 

 

SCB, 

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/star

t.asp 

Faktisk arbetstid Den faktiska arbetstiden är årsarbetstiden 

med avdrag för semesterdagar, 

sjukfrånvaro m.m. som sysselsatta har rätt 

till enligt lag eller avtal. 

Faktisk arbetstid: ca 1 600 timmar/år ESV, Sätt rätt pris! Handledning i prissättning 

och kalkylering, 2001:11,  

 

ESV, Metodstöd för enhetlig bedömning av 

stödverksamheten, 2011:3 

http://regelforenkling.tillvaxtverket.se/malin
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp
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Kalkylfaktor Princip Förslag på värde Referens 

Kalkylränta eller 

diskonteringsränta 

 

Den räntesats som används för att i 

investeringskalkyler räkna om inkomster 

och utgifter som infaller vid olika 

tidpunkter (och som därför inte är direkt 

jämförbara) till ett gemensamt basår.  

 

Kalkylräntan är en realränta och påverkas 

därför inte av inflationen.  

I de samhällsekonomiska kalkyler som görs för 

investeringar i vägar och järnvägar har 

kalkylräntan satts till 4 %. Det är en vanligt 

förekommande procentsats för kalkylränta. 

 

 

SIKA, Samhällsekonomiska principer och 

kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 4, 

PM 2008:3  

Kalkylperiod Kalkylperiod är den tidsperiod som 

kalkylen omfattar.  

 

Kalkylperioden varierar beroende på typ av 

projekt. Den tid som räknas in i kalkylperioden 

omfattar såväl tid för förstudie, som tid för 

utveckling och genomförande.  

 

Ofta är livslängden lika med kalkylperioden. 

ESV, Att räkna på lönsamheten – vägledning 

för lönsamhetskalkyler vid statlig 

verksamhetsutveckling, 2004:29 

 

SIKA, Samhällsekonomiska principer och 

kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 4, 

PM 2008:3 
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Innehåll 

Inledning 

Om portföljstyrning 

Portföljstyrning i ett sammanhang 

Motiv till att införa portföljstyrning 

Arbetsformer: Program, projekt, uppdrag och linjearbete 

Att införa och bedriva portföljstyrning 

Att införa portföljstyrning 

 Steg 1 – Definiera behov, motiv och ambitionsnivå 

 Steg 2 – Etablera nyttorealiseringsstrategi 

 Steg 3 – Kartlägga & kategorisera 

Att förvalta portföljstyrning 

 Steg 4 – Prioritera och balansera förändringsinsatser 

 Steg 5 – Följa upp och analysera 

 Steg 6 – Förvalta portföljstyrningsprocessen  
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Inledning 

För att offentlig sektor ska kunna bli öppnare, enklare och mer effektivt pågår idag ett omfattande 

förändringsarbete på alla nivåer inom Sveriges förvaltningar. För att möta kraven från medborgare, 

företag och politiker ställs allt högre krav på att initiera rätt förändringsinsatser och säkerställa att 

insatserna realiserar eftersträvade effekter. Portföljstyrning är en metod som har kommit att användas 

allt mer och framförallt inom offentliga organisationer med mer omfattande utvecklingsverksamhet. 

Introduktion till portföljstyrning beskriver hur en organisation etablerar och förvaltar portföljstyrning 

och är både stöd och inspiration för organisationer att maximera nyttan av deras investeringar i 

utvecklings- och förändringsarbete. Introduktionen ger också erfarenhetsbaserade förslag och exempel. 

Målgruppen är primärt de som arbetar med att utveckla offentlig sektor och som vill få en bättre 

förståelse för portföljstyrning.  

Arbetet med att ta fram Introduktion till portföljstyrning har skett inom ramen för E-delegationens 

nätverk för nyttorealisering i en arbetsgrupp bestående av Malin Malm Bengtsson (Försvarets 

Materielverk), Katarina Johansson Tutturen (Stockholms Stad), Petra Wårstam Larnhed (Stockholms 

Stad), Pernilla Hansson (Skatteverket) samt Göran Dahl (Migrationsverket). 

Uppdatering och harmonisering har i samband av Vägledning Nyttorealisering 2.0 genomförts av 

Katarina Johansson Tutturen (Stockholm Stad), Daniel Jafari (Arbetsförmedlingen) och Maria Björk 

(Lantmäteriet).  
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1 Om portföljstyrning 

Vad är en portfölj? 

En utvecklingsportfölj definierar vi som flera 

samordnade förändringsinsatser som löpande 

behöver prioriteras för att uppnå maximal 

verksamhetsnytta. De objekt som ingår i portföljen 

behöver inte ha beroenden till varandra. En 

organisation kan ha en eller flera portföljer och syftet 

med en portfölj är att realisera en eller flera 

beslutade strategier och/eller verksamhetsmål. 

Portföljstyrning är en styrmodell som har till uppgift 

att säkerställa att organisationen initierar 

förändringsinsatser som bidrar till uppfyllelse av 

effektmålen, verksamhetsmålen och visionen, det vill 

säga att göra rätt saker.  

Göra rätt saker och göra saker rätt 

Portföljstyrning i ett sammanhang 

Portföljsstyrningen binder ihop den strategiska 

styrningen och den operativa nivån i 

organisationen. Tillämpning av portföljstyrning 

skapar förutsättningar för att på ett systematiskt 

och strukturerat sätt välja de insatser som skapar 

rätt nytta för organisationen, och att välja bort de 

som inte bidrar till realisering av beslutade 

verksamhetsmål och strategier eller skapar 

eftersträvade effekter. Portföljsstyrning skapar på 

så vis en översiktlig bild över pågående 

förändringsinsatser, eventuella samband och 

beroenden samt tillhandahåller en systematisk 

bedömnings- och beslutsprocess både inför och 

under pågående förändringsinsatser.  

Portföljsstyrning ska vara transparent och 

tydliggöra kopplingen mellan förändringsinsatser 

och verksamhetens mål samt dess uppfyllelsegrad.

Portföljstyrning i ett sammanhang 
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Motiv till att införa portföljstyrning 

En grundläggande förutsättning för att införa portföljstyrning är att organisationen ser ett behov av att 

maximera nyttorna genom bättre samordning av förändringsinsatserna. Återkommande motiv för att 

inför portföljstyrning är exempelvis:  

 att åstadkomma bättre överblick, insyn, styrning och samordning av organisationens 
utvecklingsarbete så att rätt förändringsinsatser startar och bedrivs och att dessa bidrar på ett 
mätbart sätt att nå uppsatta mål 

 att nå effektivare resursutnyttjande, bland annat genom att ha en plan för att säkra 
genomförandet samt undvika att överlappande förändringsinsatser startar   

 att arbeta utifrån gemensamma principer och verktyg 

 
 
 

 
  

Program
Ett antal (ofta strategiska) projekt, 

aktiviteter, händelser och beslut som 

måste koordineras för att nå en 

gemensam målbild. 

Portfölj 
En portfölj består av ett urval av förändringsinsatser 

(program, projekt eller uppdrag). Det är  helheten alla 

förändringsinsatser gemensamt som står i fokus. Detta 

görs genom att jämföra och värdera de i portföljen 

förekommande objekten mot varandra med hänsyn till 

nyttor, kostnader, genomförbarhet, angelägenhet och 

risker. 

Projekt
En temporär satsning för att 

framställa en unik produkt, tjänst 

eller service.
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UPPDRAG

Myndighetens uppdrag
Myndighetens instruktion, regleringsbrev, 

strategier, policies

Portföljstyrning
•Omfattning (vad ska ingå?)

•Prioritera och optimera (kostnad, 

nytta, risk)

•Uppföljning av portföljens resultat

•Anpassning till omvärldsförändringar

•Uppföljning av nyttor

Programstyrning
•Omfattande programplanering

•Förändringsledning och 

riskstyrning

•Koordinering av projekt

•Resultatuppföljning

•Ändringsstyrning

•Nyttorealisering

Projekt/Uppdragsstyr

ning
• Initiera

• Budget

• Planera

• Leveranser

• Resurser

•Omfattning

•Risker

•Uppföljning

Målstyrning
• Styra en verksamhet med uppsatta 

mål

• Målen anger hur verksamhet ska 

bedrivas samt hur verksamheten ska 

se ut och prestera på längre sikt 

Nyttorealisering

Nyttorealisering

Vision
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Arbetsformer: Program, projekt, uppdrag och linjearbete 

Program, projekt, uppdrag och linjearbete är olika typer av arbetsformer. Projekt brukar definieras som 

en tillfällig insats, med tydlig start och tydligt slut, för att leverera en unik produkt eller tjänst. Program 

en arbetsmodell för att koordinera en grupp av relaterade projekt och aktiviteter. Syftet med program 

är att uppnå nyttor, kontroll och strategiska mål som inte kan nås inom projekten. Program inkluderar 

oftast arbete utanför omfattningen för de enskilda projekten i programmet. Med linjearbete menar vi 

det ordinarie löpande arbete som ofta måste förändras för att identifierade nyttor ska kunna realiseras.  

 
Strategi 
En strategi är en handlingsplan som anger inriktningen för hur organisationen ska utvecklas inom ett 

eller flera områden (till exempel IT och personalförsörjning). En strategi bör omfatta:  

 analys av de bakomliggande orsaker som förklarar nuläget 

 förståelse för den interna och externa situationen  

 tydliga fokusområden liksom tydliga avgränsningar  

 principer till stöd för hur organisationen ska agera   

 tydliga beskrivningar av förväntade orsakssamband för att nå eftersträvade effekter 
 

Portföljstyrningsprocessen säkerställer att tilldelade investeringsmedel och resurser används för att 

starta upp nödvändiga förändringsinsatser och att de genomförs på ett sådant sätt att prioriterade 

nyttor realiserar beslutade verksamhetsmål och strategier.  

Uppdrag, mål och vision 

Baserat på det givna uppdraget beslutar offentliga organisationer om verksamhetsmål på lång och kort 

sikt. Målen ska bidra till att organisationen uppnår sitt uppdrag. Till stöd för det kan det finnas en vision. 

En vision ska ange färdriktningen för verksamhetens utveckling och ena verksamheten och motivera 

medarbetarna.  
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Att införa och bedriva portföljstyrning 

Portföljstyrning kan användas med olika perspektiv, dels operativt (löpande under året) och ur taktiskt 

perspektiv (1 års planering) samt mer strategiskt (3-5 års sikt). Införandet och bedrivandet av 

portföljstyrning sker i sex steg: 

1. Definiera motiv och ambitionsnivå för införandet av portföljstyrning 
2. Etablera ramverk och rutiner som krävs för att säkerställa en effektiv och flexibel 

portföljstyrningsprocess 
3. Kartlägga och kategorisera de förändringsinsatser som ska ingå i portföljen  
4. Prioritera och balansera ingående förändringsinsatser 
5. Följa upp och analysera portföljens resultat i beslutade intervaller 
6. Förvalta portföljstyrningsprocessen och genomföra förbättringar.  

 

Organisationen bör ha en projektstyrningsmodell innan portföljstyrning kan införas. Det är också 

värdefullt att ha gjort en mognadsanalys (se bilaga 10 i Vägledning för nyttorealisering 2.0  samt tipsruta 

nedan). Om organisationen inte är redo eller ledningen inte stödjer införandet av portföljstyrning är det 

klokt att avvakta ett införande av portföljstyrning. 

 

 
Portföljstyrning - en kontinuerlig process 

 

   

Exempel 1: Program för digital förnyelse i Stockholm stad 

I Program för digital förnyelse 2013 – 2018 som Stockholm stad bedriver har fem projektportföljer 

etablerats för att realisera beslutad vision, mål och strategi.  

Vision 2030 - Ett Stockholm i världsklass 
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Visionen beskriver bland annat att Stockholm ska vara en bra stad att bo i, driva företag i samt besöka 

och att det ska vara enkelt att vara stockholmare. För att nå visionen har Stockholms stad tre 

inriktningsmål som beskrivs i budgeten: 

 Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 

 Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras 

 Stadens verksamheter är kostnadseffektiva. 

 

Budgeten är Stockholms stads övergripande verksamhetsplan och har mål för verksamhetsområden som 

exempelvis äldreomsorg, grundskola, parkskötsel, stadsbyggande, bibliotek och missbruksomsorg. 

Program för digital förnyelse 2013-2018 

Inom flera områden har Stockholms stad redan kommit en bit på väg medan det inom andra områden 

krävs ett fortsatt arbete. Informationsteknikens uppgift i staden är att öka verksamheternas förmåga att 

nå sina mål och Program för digital förnyelse ska stödja den strategin. 

Vid ett antal workshop med ansvariga förvaltnings- och bolagschefer i Stockholms stad identifierades 

fem områden där staden måste öka sin förmåga för att nå målen. I programmet beskrivs därför att 

Stockholms stads verksamhetsutveckling med stöd av it ska fokuseras till följande fem 

områden/portföljer:  

1. Tillgänglighet och service för medborgare, företagande och besök 
2. Förbättrad förmåga att sammanställa, analysera och återanvända information 
3. Utbildning och systemutveckling i syfte att öka och förenkla användning av befintligt it-stöd 
4. Samverkan och informationsutbyte med andra myndigheter och organisationer 
5. Innovativ verksamhetsutveckling med hjälp av it. 

 

Utvecklingen i Stockholm stad är decentraliserad och drivs av verksamheterna med stöd av central 

samordning i form av ett portföljkontor samt centralt framtagna riktlinjer för digital utveckling. 

Portföljkontoret tar fram regler och riktlinjer för verksamhetsutveckling med stöd av it och tar emot och 

bereder ansökningar från verksamheterna. Det har också en stödjande och uppföljande funktion. 
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2 Att införa portföljstyrning 
Att införa portföljstyrning kräver ett beslut och engagemang av organisationens ledning. Etableringen 

sker i tre steg och bör drivas som en egen förändringsinsats.  

 

Steg 1 – Definiera behov, motiv och ambitionsnivå  
Det första steget är att ta fram en tydlig målbild för införandet av portföljstyrning. Ett vanligt 

förekommande problem vid verksamhetsutveckling och förändringsarbete är att organisationen har 

identifierat lösningen före att den har förstått behovet. Att etablera portföljstyrning är ett åtagande som 

förutsätter förankrade behov och motiv hos de intressenter som kan påverka införandeprocessen.  

Fastställa målbild 

Införande av portföljstyrning bör bedrivas som en egen förändringsinsats med tydligt definierade 

effektmål, baserade på identifierade behov och definierade motiv.  

Genomföra mognadsanalys  

Att genomföra en mognadsanalys kan hjälpa verksamheter som planerar att införa portföljstyrning att: 

 

 bestämma nuläge av organisationens förmåga 

 definiera önskat börläge   

 identifiera prioriterade utvecklingsområden  

 

Tips 1: Använd P3M3® för att analysera er förmåga till portföljstyrning  

Det finns en mognadsmodell som den statliga organisationen OGC i England har tagit fram som stöd för en analys av en 

organisations mognadsgrad vad gäller projekt-, program -och portföljstyrning. Modellen heter P3M3 vilket står för Portfolio, 

Programme and Project Management Maturity Model och kan laddas ner gratis från http://www.p3m3-officialsite.com/.  

INFÖRA PORTFÖLJSTYRNING

1. DEFINIERA MOTIV OCH 
AMBITIONSNIVÅ

1. DEFINIERA MOTIV OCH 
AMBITIONSNIVÅ

1. DEFINIERA MOTIV OCH 
AMBITIONSNIVÅ

Syfte
- Definiera målbild för 

införandet av 
portföljstyrning

Huvudsakliga aktiviteter
- Analysera behov och motiv
- Genomför mognadsanalys
- Fastställ målbild

Huvudsakliga leveranser
- Behovsanalys
- Mognadsanalys
- Målbild
- Plan för etablering

Syfte
- Etablera en beslutad plattform 

för arbetet med 
portföljstyrning

Huvudsakliga aktiviteter
- Ta fram riktlinjer och 

anvisningar för portföljstyrning
- ta fram rollbeskrivningar
- Ta fram beslutsmodell/forum
- Ta fram riktlinjer och 

anvisningar för nyttorealisering

Huvudsakliga leveranser
- Beslutade riktlinjer och ramverk 
för portföljstyrning inklusive 
nyttorealisering

Syfte
- Kartlägga och kategorisera 

pågående och kommande 
förändringsinsatser

Huvudsakliga aktiviteter
- Informationsinsamling
- Kategorisering av 

satsningar enligt beslutad 
modell

Huvudsakliga leveranser
- Inventerad och 

kategoriserad portfölj
- Etablerad portföljstyrning

http://www.p3m3-officialsite.com/
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Exempel 2: Enkel mognadstrappa kopplat till portföljstyrning  

En enkel mognadstrappa för portföljstyrning innehåller stegen A till E, där A är längst ner på 

mognadstrappan och där de mest avancerade portföljstyrande organisationerna hamnar på steg E. 

A, Projektmedvetenhet 

 Definition av projekt/förändringsinsats och andra projektrelaterade begrepp finns  

 Förändringsinsatser finns samlade i en förteckning/IT-stöd 

 Projektstyrningsmodell med beslutspunkter finns 

 förändringsinsatser har en uttalad ägare/beställare 
 

B, Uppföljning av förändringsinsatsernas ekonomi och status 

 Det finns ett projektkontor eller liknande som arbetar med uppföljning av förändringsinsatser 

 Det finns etablerade och standardiserade uppföljningsrutiner 

 Uppföljning av portföljen rapporteras till ledningen 
 

C, Resursstyrning av alla förändringsinsatsernas 

 Professionella projektledare används för att leda förändringsinsatser 

 Systematiserade rutiner för att planera och planera om resurser finns 

 Tidredovisning finns och används 
 

D, Prioritering av förändringsinsatsernas 

 Det finns en systematiserad beslutsprocess och prioriteringsmodell som används på både lång 
och kort sikt 

 Det finns uttalade prioriteringskriterier 

 Den samlade prioriterade portföljen bidrar till att nå verksamhetsmål och strategier  
 

E, Nyttor och nyttorealisering 

 Värdering av nyttor för förändringsinsatser sker tidigt i utvecklingsprocessen för att möjliggöra 
prioriteringen 
Nyttor och nyttorealiseringsplaner ska vid behov revideras under förändringsinsatsernas gång  

 Efter genomförda förändringsinsatser görs en uppföljning av planerade nyttor 

 Arbete görs för att säkerställa ständiga förbättringar i utvecklingsarbetet.  
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Steg 2 - Etablera nyttorealiseringsstrategi 
Principer för hur nyttorealisering ska hanteras beskrivs i en nyttorealiseringsstrategi som är ett ramverk. 

Det är riktlinjer och anvisningar som beskriver allt ifrån begrepp, roller, mandat, organisation, 

kalkylgrunder, schabloner för beräkning liksom bedömning av nyttor. Nyttorealiseringsstrategin skapar 

en enhetlig modell och möjliggör mer objektiv jämförbarhet mellan olika insatser. Denna strategi bör 

även svara på en del frågor som inte har något rätt eller fel svar utan varje organisation får ta ställning 

till. För att säkra förankringen måste ledningen vara engagerad i att ta fram nyttorealiseringsstrategin.  

 

Baserat på den målbild som definierades i steg 1 bör nyttorealiseringsstrategin innehålla: 

 

 syfte och mål med att införa portföljstyrning 

 beskrivning av vad som ska ingå och vad som inte ska ingå i portföljen  

 beskrivning av organisationen samt de roller/ansvar som krävs för portföljstyrning 

 redogörelse för hur portföljstyrningen är samordnad med övrig budget- och 
verksamhetsstyrning 

 beslutsmodell som beskriver vilka beslut som fattas och av vem eller vilka 
 

Definiera organisation, roller och ansvar 

Portföljstyrning kan appliceras på olika nivåer av en verksamhet (till exempel koncern, myndighet, 

avdelning, fokusområde, i samverkan med andra organisationer). Med fördel ligger funktionen för 

portföljstyrningen placerad nära verksamhetsledningen. 

Portföljstyrningen bör, åtminstone i större organisationer, ha ett beredande organ och ett beslutande 

organ. Det beredande organet leds av portföljansvarig och deltagare är representerade både från 

beställande och levererande enheter, exempelvis från verksamheten och IT-avdelningen. Det beredande 

organet ansvarar för att planera och prioritera portföljen.  

Det beslutande organet fattar beslut baserat på beredningens rekommendationer. Detta för att ta 

ansvar för portföljens ekonomiska påverkan på organisationen samt att ta ansvar för att portföljen 

bidrar till verksamhetsmål och strategier. 
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Exempel 3: Roller kopplade till portföljstyrning  

Portföljägare 

 ansvarar för att portföljens målsättning stegvis uppnås 

 ansvarar för att portföljen går mot verksamhetens mål och strategier  

 har fokus på nyttan för organisationen ur ett helhetshetsperspektiv 

 beslutar om fördelning av finansiella medel inom ramen för portföljen 
 

Portföljansvarig 

 styr, planerar, följer upp och analyserar portföljen på övergripande nivå 

 äger nyttoregistret 

 äger, skapar och förbättrar processer och riktlinjer kring portföljstyrning 

 ansvarar för att ledningen hålls informerad 

 sammankallar och styr det beredande organet 

 samordnar och utvecklar analysmetoder  
 

Portföljcontroller 

 följer upp och analyserar förändringsinsatserna i portföljen 

 deltar i planering- och uppföljningsarbetet i det beredande organet 
 

Arkitekt 

 granskar nya lösningsförslag och förändringsinsatsen ur arkitektonisk synvinkel i det beredande 
organet 

 granskar och identifierar beroenden, samband och konflikter mellan bland annat plattformar, 
applikationer, processer 

 ger förslag till förbättringar samt kompletterar portföljen med nya yrkanden utifrån det som 
framkommer i granskningar   

 

Verksamhetens beställare 

 har huvudansvar för förändringsinsatsen 

 ansvarar för nyttorealisering av den specifika insatsen  

 ansvarar för att införa en förvaltningsorganisation som innefattar de verksamhetsprocesser, den 
information och det IT-stöd som har utvecklats. 
 

En beslutsmodell för portföljstyrning 

En beslutsmodell för portföljstyrning beskriver vem som får fatta vilka beslut och baserat på underlag 
som exempelvis nyttoregister. Nyttoregistret kan förslagsvis struktureras enligt de sju frågor som ska 
varje förändringsinitiativ ska besvara (se kap. 3 i Vägledning för nyttorealisering 2.0). Nyttoregister kan 
finnas per portfölj eller för samtliga insatser. Förändringsinsatserna bör minst en gång per år 
sammanställas i en portföljrapport som beskriver status och prognos. Den sammanställningen gör 
portföljansvarig och föredrar för det beslutande organet. 
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Exempel 4 från Lantmäteriet: Beslutsmodell och HUKI-matris 

Beslutsmodell – Ordförande (Portföljägare) i det beslutande organet ansvarar för att fatta beslut om  

 tillstyrka/avstyrka startbeslut 

 besluta om åtgärd när förändringsinsatsen ej klarar utvärdering 

 genomföra och besluta om prioritering av förändringsinsats 

 besluta om val av förändringsinsats, d.v.s. vad som ingår i portfölj 

 besluta kring balansering av portfölj 

 besluta om godkännande av portfölj inkl. plan för genomförande 

 besluta om åtgärder vid förändrad portfölj under året, dvs gasa eller bromsa alternativt ändra 
innehåll i portföljen utifrån ändrade förutsättningar 

 
Ansvar och beslutsordning 

 Beslutande organets ansvar är att säkerställa:  
o nyttan och effekten värderas och realiseras 
o ett effektivt användande av myndighetens gemensamma utvecklingsresurser 

(tillgängliga kompetenser och finansiella medel 
o att förändringsinsatser (program/projekt/uppdrag) koordineras utifrån ett helhets 

perspektiv  

 Beställarens ansvar är att säkerställa att projektet uppnår sina effektmål 

 Nyttorealiseringsansvarig ansvarar för att realisera nyttan och effekten  

 Projektens styrgrupper ansvar är att se till att projektet levererar sina produktmål enligt plan 
 

Lantmäteriet har en beslutsordning kopplad till sin portföljstyrning som beskrivs i nedan HUKI. 

 

 
Beslutsordning i portföljstyrningsprocessen - Lantmäteriet 
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Realiseringsperiod 

Realiseringsperioden för nyttorna sträcker sig längre än själva förändringsinsatsen och aktiviteter för 

realisera nyttan i verksamheten kan fortfarande kvarstå. Portföljstyrningen följer upp att 

nyttorealiseringsansvariga i linjen realiserar nyttan. Portföljstyrningen rapporterar till det beslutande 

organet att nyttan har uppnåtts samt förslag på eventuella åtgärder. 

 

 
Realiseringsperiod 

 

Definiera en värderingsmodell 

Syftet med en värderingsmodell är att stödja en systematisk och enhetlig värdering till grund för samsyn 

och väl underbyggda beslut. En prioriteringsmodell innehåller olika parametrar och kan vara mer eller 

mindre komplex, som till exempel politisk angelägenhet, efterlevnad av regelverk, teknisk angelägenhet, 

samhällsnytta, verksamhetsnytta, kostnad och risk.  

Med hjälp av värderingsmodellen kan vi:   

 göra en bedömning som inte enbart baseras på nettonytta/nuvärde, utan också inkluderar 
realiserbarhet (risknivå) och angelägenhetsgrad 

 värdera och bedöma förslag till förändringsinsatser i verksamhetsutveckling på ett gemensamt 
sätt 

 

 

  

Utveckling Förvaltning

Nytta

Genomförandeperiod

Realiseringsperiod
Kronor

(-)

(+)

Perioden för förändringsinsatsen
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Exempel 5: Värderingsmodell i Stockholms stad 

Stockholms stad använder en värderingsmodell som resulterar i ett spindeldiagram. Det finns tre 

beredande organ i staden; verksamhetsberedningsgrupp, strategisk beredningsgrupp och teknisk 

beredningsgrupp. Resultaten från beredningsgrupperna sammanvägs till ett spindeldiagram som är ett 

beslutsunderlag för utvecklingsrådet som är det beslutande organet. Under figuren redovisas de 

frågeställningar som bedöms.  

 

 
 

Spindeldiagram - Stockholms stad 

Strategisk lämplighet – utvärderas av den strategiska beredningsgruppen 

– Efterlevnad av lagar  
– Bidrar till stadens mål  
– Följer stadens regler och riktlinjer  
– Överensstämmelse med nationella och regionala krav och rekommendationer 
 
Verksamhetsnytta – utvärderas av verksamhetsberedningsgruppen 

– Stadens och förvaltningarnas nytta  
– Korrekta rutiner och arbetsprocesser  
 
Genomförbarhet – utvärderas av samtliga beredningsgrupper 

– Enkel och funktionell realisering av nyttor  
– Enkelt och funktionellt tekniskt införande  
– Lösningens användarvänlighet  
 
Teknisk lämplighet – utvärderas av den tekniska beredningsgruppen  

– Behov av att förändra/byta ut befintliga processer/system  
– Tekniskt mervärde i form av nya it-förmågor  
– Följer stadens tekniska plattform  
– Uppfyllande av integritets- och säkerhetskrav  
 
Samhällsnytta – utvärderas av den strategiska beredningsgruppen och 
verksamhetsberedningsgruppen 

– Nytta för medborgare  
– Nytta för företag och besökare  
– Nytta för andra myndigheter och organisationer  
– Hållbarhet ur ett ekologiskt perspektiv (grön it, stadens miljöprogram)  
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– Hållbarhet ur ett socialt perspektiv (digitalt inkluderande, mobilitet, e-hälsa)  
 
Ekonomisk hållbarhet – utvärderas av samtliga beredningsgrupper 

– Hållbart utifrån ett ekonomiskt perspektiv (utveckling, drift- och förvaltning)  
 

Exempel 6: Viktiga faktorer vid prioritering hos Skatteverket  

Varje år tas den utvecklingsportfölj fram som ger bäst effekt per satsad krona, som är i linje med målen, 
arkitekturprinciperna samt tar hänsyn till bäst nyttjande av befintliga resurser.  
 
En viktig faktor vid prioriteringen är Skatteverkets tre portföljinriktningar. Portföljinriktningarna är 
gemensamma för både förvaltningsportföljen och utvecklingsportföljen och anger en kategorisering av 
portföljerna samt en prioritetsordning. Portföljinriktningarna ses över årligen och anpassas efter aktuella 
styrsignaler.  
 

 Tvingande drift 
Drift av befintliga system. Denna portföljinriktning används enbart inom förvaltningsportföljen. 

 

 Tvingande vidareutveckling och nyutveckling  
Utveckling som är lagtvingande eller utveckling tvingande av tekniskt eller strategisk karaktär.  

 

 Effektivisering  
Utveckling som leder till avveckling samt utveckling som leder till effektivisering både internt inom 
Skatteverket och externt för medborgare och förtagare.  

 

Exempel 7: Prioriteringsmodell   

Förslag på parametrar kan vara politisk angelägenhet, strategisk koppling, kund-/samhällsnytta, nytta 
förvaltning och genomförbarhet. Parametrarna används för att analysera enskilda förändringsinsatser och 
ställa samtliga förändringsinsatser i portföljen mot varandra, då de konkurrerar om samma 
finansieringsmedel. 
Prioriteringsmodellen och dess parametrar måste anpassas till aktuell organisation. I detta exempel 
nedan används bara J=ja och N= nej. Skalan kan byggas ut om det är många insatser som ska ställas 
mot varandra, exempelvis hög, medel och låg, eller en skala mellan 1-5. Det viktigaste är att 
förändringsinsatser ställs mot varandra i portföljen och att bedömningen görs på samma sätt för samtliga 
insatser. 
 

 

Förslag på prioriteringsmodell 

 
 
 

Politisk 

angelägenhet
Strategisk koppling Kund-/samhällsnytta Nytta förvaltning Genomförbarhet

Är utvecklingsinsatsen 

nödvändigt för att 

uppfylla lagkrav, 

specifika uppdrag i 

regleringsbrev eller 

särskilda direktiv?

Är utvecklingsinsatsen 

nödvändigt för att uppnå 

de strategiska målen?

Bidrar utvecklingsinsatsen 

till stora nyttor för 

nyckelintressenter utanför 

organisationen?

Ger utvecklingsinsatsens 

stor nettonytta i 

organisationen?

Är utvecklingsinsatsens 

genomförbarhet hög?

Utvecklingsinsats 1 J J N N J

Utvecklingsinsats 2 N N N J N

Utvecklingsinsats 3 N J J J N
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Etablera modell för uppföljning och rapportering 

Former för uppföljning och rapportering omfattar beslutade förändringsinsatsers progress- och 

avvikelserapportering samt riskhantering, portföljens budget och utfall samt resursstatus 

(behov/tillgängligt/utfall). Förändringsinsatsernas aggregerade nytta bör dokumenteras i ett så kallat 

nyttoregister på portföljnivå för att ge en sammanställd bild över hur nyttorealisering fortlöper. 

  

Steg 3 - Kartlägga & kategorisera 
I steg tre identifierar och beslutar organisationen vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en 

förändringsinsats ska ingå i portföljen samt hur olika förändringsinsatser ska kategoriseras. Ska det 

finnas en eller flera portföljer och hur ska dessa portföljer delas in? En kartläggning görs genom 

inventering av pågående och kommande förändringssinsatser. Minimikrav på information som behöver 

samlas in är: 

 förändringsinsatsens namn 

 sponsor/nyttorealiseringsansvarig inklusive kontaktuppgifter 

 syfte och nytta med förändringsinsatsen (Business Case)  

 beskrivning av berörd verksamhet  

 typ av insats baserat på beslutade kategorier (exempelvis vidareutveckling/nyutveckling) 

 verksamhetsmål och strategier som förändringsinsatsen bidrar till 

 tidplan  

 budget, utfall och prognos  
 

Exempel 8: Förslag till kategoriseringsmodell 

Förändringsinsatserna kan kategoriseras och kategorierna kan exempelvis vara lagtvingande, 

infrastrukturella, intern effektivisering och kund-/användarnytta. Det viktigaste är att kategorierna är 

heltäckande och inte ändras från år till år då kontinuitet är eftersträvansvärt. Oftast finns en 

huvudanledning och den kategorin bör vi välja. 

 

Exempel på kategorier 

 

  

2- Infrastrukturella 4- Kund-/användarstyrda

1- Lagtvingande 3- Intern effektivisering
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Lagtvingande förändringsinsatser 

Kan innehålla förändringsinsatser som är tvingande och organisationen saknar val.  

 

Infrastrukturella förändringsinsatser 

Förändringsinsatser som verksamhetens fortlevnad är beroende av på lång sikt som till exempel byte av 

IT-system eller till följd av organisationsförändringar. 

 

Intern effektivisering 

Förändringsinsatser med huvudmotiv att organisationen ska bli mer produktiva och/eller mindre 

kostsamma. Det kan även handla om kvalitativa förbättringar. 

 

Kund- och användarstyrd (Externa krav från omvärlden) 

Huvudsyftet är att tillhandahålla funktionalitet mot externa kravställare. Det kan handla om krav och 

önskemål från enskilda individer, företag, andra myndigheter och organisationer.  

 

3 Att förvalta portföljstyrning 
När portföljen eller portföljerna är på plats och organisationen bedriver portföljstyrning krävs ett 

strukturerat arbetssätt för att säkerställa en process som möter ställda krav och uppsatta mål. 

Processen beskriver ett kontinuerligt inflöde av nya initiativ som konkurrerar med redan beslutade 

förändringssinsatser. På samma sätt ska beslutade förändringssinsatser stå sig i konkurrensen mot nya 

inkommande initiativ. De ramverk och riktlinjer som tagits fram i samband med etableringen av 

portföljstyrningen ses också över i processen för att möta nya krav och förutsättningar.  
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Steg 4 - Prioritera och balansera förändringsinsatser   
I syfte att säkerställa balans i portföljen och skapa bästa möjliga förutsättningar för realisering av 

strategiska mål och prioriterade nyttor värderas förslag till nya förändringsinsatser enligt fastställd 

prioriteringsmodell. Förslagen vägs mot varandra inom portföljen liksom mot tidigare beslutade 

förändringsinsatser. Det beslutande organet fattar beslut baserat på det beredande organets förslag på 

förändringssinsatser som bör tilldelas resurser.  Det beslutande organet säkerställer att föreslagen 

portfölj går mot organisationens vision och mål på lång och kort sikt. 

 
Exempel 9: Bubbeldiagram som stöd vid balansering 

Balanseringsperspektiven är väljs för att säkerställa balansen i portföljen. Exempelvis:  

 Portföljkategorier 

 Verksamhetsdelar 

 Storlek på förändringsinsats 

 Risknivåer 

 Finansieringstyper 
 

I nedan exempel kan vi konstatera att vi har många förändringsinitiativ som syftar till att skapa 
kostnadseffektivitet – är det den balansen vi vill ha i portföljen? Om inte så bör andra 
förändringsinsatser värderas i portföljen utifrån de balanseringsperspektiv som valts för den egna 
organisationen.  

 

Exempel ett bubbeldiagram för stöd vid balansering 
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Steg 5 - Följa upp och analysera 
För att kunna göra en helhetsbedömning av portföljen krävs en formaliserad progressrapportering med 

avvikelserapportering för enskilda förändringsinsatser liksom en avstämning mot organisationens 

förutsättningar, mål och uppdrag. Det vi vet säkert är att det kommer att bli förändringar är det viktigt 

att hantera dessa strukturerat. I samband med ordinarie verksamhetsrapportering bör en 

portföljrapport sammanställas som innehåller status, prognos, analys samt eventuella föreslagna 

åtgärder. Det beredande organet ansvarar för att ta fram rekommendationer om exempelvis 

omprioriteringar eller andra åtgärder till det beslutande organet. När besluten effektueras leder det 

exempelvis att projekt avbryts eller läggs vilande medan andra ges möjlighet att starta tidigare. 

Steg 6 - Förvalta portföljstyrningsprocessen 
En organisations förutsättningar varierar över tid exempelvis i form av förändrad målbild, nya strategier, 

total budget, resursläge, kalendertid, lagförändringar, tekniska förutsättningar, avvikelser i pågående 

förändringsinsatser med mera. I steget förvalta portföljstyrningsprocessen analyseras ramverket för 

portföljstyrning i syfte att säkerställa att dess delar möter de krav verksamheten ställer på en effektiv 

och flexibel portföljstyrning. Riktlinjer, anvisningar och verktyg kan behöva ses över årligen i samband 

med organisationens generella planeringsprocess. Exempel på relevanta frågeställningar i syfte att 

arbeta med ständiga förbättringar är:  

 Levererar portföljstyrningsprocessen enligt förväntningar och krav och i linje med uttalad 
ambitionsnivå? 

 Vilka är erfarenheterna från tillämpning av riktlinjerna för nyttorealisering?  

 Vilka förändringar har skett i omvärlden och verksamheten som får konsekvenser för 
portföljstyrningen? 

 Vilka synpunkter och förbättringsförslag finns från intressenterna till portföljstyrningen? 

 fungerar beslut- och mötesordning som avsett? 

 Behöver prioriteringsmodellen ses över? 

 Fungerar uppföljning och granskning som avsett?  

 Är det rätt kategorisering av och innehåll i portföljen osv.?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips 2: Best Practice kopplat till portföljstyrning 

Det finns ett stort utbud av referensmaterial kopplat till portföljstyrning. Om ni vill fördjupa er finns det två Best 

Practice ramverk som de flesta modeller eller tillämpningar utgår ifrån:  

 Management of Portfolios (http://www.mop-officialsite.com/) 

 The Standard for Portfolio Management (http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards/Standards-

Library-of-PMI-Global-Standards.aspx)  

 

 

 

http://www.mop-officialsite.com/
http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards/Standards-Library-of-PMI-Global-Standards.aspx
http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards/Standards-Library-of-PMI-Global-Standards.aspx
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Intressentanalys 
 

Intressentanalys är en metod för att kartlägga vilka intressenter eller aktörer kommer att bli berörda av 
en förändring, ny produkt, ny process, ny IT-lösning osv. 
På detta sätt kan vi säkerställa att vi inte har förbisett de viktigaste aktörerna i vårt fortsatta arbete med 
målanalys, kravanalys osv. Då kan man säga att intressentanalys är bland de första stegen i 
verksamhetsanalys som behöver göras inför en förändringsinsats. 
 
Aktörer kan vara organisatoriska enheter, roller, kompetenser etc. Aktörernas intressen, behov och krav 
identifieras på en grov nivå. Aktörernas förväntningar samt deras interaktion dokumenteras. Ofta 
illustreras dokumentet i grafisk form 
 
Exempel: 

 
Intressentanalysen ger dessutom underlag till projektplaneringen avseende vilka resurser som behöver 
delta i projektet. 

Förslag till deltagare i intressentanalysen 

 Två modelleringsledare som driver seminariet och dokumenterar resultat/synpunkter  

 5-10 kravställare med kännedom om verksamheten. Kravställaren ansvarar för sakinnehållet. 

 Beställare eller projektledare. 

 Om ett IT-stöd ska kravställas bör även kravanalytikern vara med i arbetet från start då 
verksamhetsmodellerna är input i kravanalytikerns arbete.

En ny IT-
lösning

Ekonomichef

Analysavdelning

Kund

Leverantör

Medarbetare

Ut:
Beslutsinformation

In:
Produktinfo.

UT:
Elektroniska 
beställningar

UT:
Statistik för att kunna 
analysera verksamheten

In:
Kundinformation och
beställningar

UT:
Leveransbesked

In:
Orderstatus

UT:
Arbetsorder
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Målanalys och målmodeller 
Ett aktivt arbete med att identifiera och etablera mål för en verksamhet förutsätter att 

verksamhetsägaren bedriver ett analysarbete tillsammans med verksamhetens nyckelkompetenser. 

En målmodell beskriver vad verksamheten vill uppnå, dvs målen, och relationen mellan olika mål, dvs 

vad är orsak och vad är verkan. 

I ett målanalysarbete kan verksamhetsmål med fördel delas in i mål för kund, produkt och process, för 

att tydliggöra helheten och hur de olika målen påverkar varandra. 

Målen för processen anger vad som behövs för att ta fram eller prestera målen för produkten som sen 

erbjuds i linje med målen för kund. Analysen bör börja med att man tittar på vilka förväntningar och 

krav som finns från kunder och uppdragsgivare för att sedan arbeta sig bakåt. 

 

 
 Exempel på verksamhetsmål ur olika perspektiv och hur de påverkar varandra 

Eftersom de allra flesta organisationer har begränsade resurser är det viktigt att eftersträva en balans 

mellan effektivitet i produktionen, kvalitet på produkt/tjänst och kundnyttan. 

Obs att insikt, kompetens, bemötande mm är förmågor som verksamheten behöver för att möjliggöra 

produktionen men är inte mål i sig. 
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Syftet med en målanalys är inte att notera alla möjliga mål på olika nivåer utan att beskriva målen i 

tillräcklig grad för att kunna styra på dem. Målen bör alltså bara brytas ner till den nivå där de går att 

 

Det är viktigt att identifiera rätt mätetal så att mätningen ger ett bra faktaunderlag för huruvida 

verksamhetsmålen nås eller inte. Mäter vi andra saker än de vi satt upp mål för kommer vi inte kunna 

veta hur verksamheten står i förhållande till målen och det finns också stor risk för suboptimering i o m 

att fel saker får uppmärksamhet i organisationen. 

Dagens målstyrning arbetar alltså med få verksamhetsmål men omfattande mätningar i verksamheten. I 

bästa fall är mätningarna maskinella. Denna uppföljning leder till en ökad kunskap om den egna 

verksamheten.  

 

En målmodell kan också beskrivas som olika komponenter som sammanbinds av relationer som t ex 

bidrar till, är delmål till, innebär, hindrar, förutsätter, strider mot mm. 

 

 

 

Exempel på målmodell från Arbetsförmedlingen 
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Flera syften med en målmodell 

 För att identifiera mål och aktiviteter i en verksamhet. 

 När verksamheten ska förändras enligt nya direktiv. 

 När en ny förändringsinsats ska dras igång. 

 När problem ska hanteras och vändas till mål. 

 När flera organisatoriska enheter stämmer av sina inriktningar. 

Deltagare i målanalysen 

 Två modelleringsledare som driver seminariet och dokumenterar resultat/synpunkter som 
framkommer under seminarierna. Genom att dokumentera under seminariet går efterarbetet 
snabbare och kvaliteten på dokumentationen säkerställs. 

 5-10 nyckelpersoner med god kännedom om verksamheten.  

 Verksamhetsansvarig 

 Förvaltningsledare och kravanalytiker för ev IT-stöd som omfattas av den aktuella verksamheten 

 

Ett påhittat exempel på verksamhetsmål och målanalys baserat på 
regleringsbrev för Ersättningsmyndigheten    
 

I regleringsbrev för Ersättningsmyndigheten står: 

”Ersättningssystemet och Ersättningsmyndigheten ska åtnjuta medborgarnas förtroende. Myndighetens 

verksamhet ska präglas av en god service och en hög kvalitet i tillämpningen av socialförsäkringen så att 

rätt person får rätt ersättning i tid.”  

Regleringsbrevets övergripande mål förväntas vara oförändrat under de närmaste åren. 

Ersättningsmyndigheten måste bedöma hur organisationen ska leva upp till regeringens mål och 

formulera det som verkets egna verksamhetsmål. Målen ska ange ett tillstånd som bedöms tillräckligt 

för att regeringen ska vara nöjd.  

Möjligt mål för produkten/tjänsten skulle kunna vara: ”våra utbetalda ersättningar baseras på korrekt 

tillämpning av socialförsäkringen”. 

- Mått: rättslig kvalitetsuppföljning, t ex 2018 ska 98 % av samtliga ersättningsärenden vara rättsligt 
korrekta.  

 

Möjligt mål för kunden skulle kunna vara: ”våra medborgare är nöjda med vår service”. 

- Mått: kundnöjdhetsenkät, t ex 2018 ska 90 % av våra medborgare vara nöjda med vår service  
 

Möjligt mål för produktionen skulle kunna vara: ”våra kostnader för utbetalning av ersättningar är låga”. 
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- Mått: Våra kostnader får ej överstiga tilldelat anslag/lån för verksamheten om 23 MSEK. 
 

I verkligheten kommer mått och mätningar att vara mer komplicerade än vad som angetts ovan.  

 

 

 

 

Vi förutsätter att Ersättningsmyndigheten har satt dessa mål sedan flera år tillbaka och att de har följts upp 

löpande, åtminstone årligen men helst flera gånger per år. Vi förutsätter också att Ersättningsmyndigheten 

inte har fått någon förändring i sin verksamhet. Inför 2018 har endast en skärpning av målen fastställts som 

innebär att produkten ska ha en något högre kvalitet och medborgarna vara något mer nöjda samtidigt som 

kostnaderna inte får öka.  

Nu är frågan hur årets utfall är jämfört med de satta verksamhetsmålen. Var är skillnaderna störst och 

varför? Vilket mål är viktigast att nå? Kan vi höja ambitionsnivån inom något område?  

För att kunna genomföra en gedigen analys måste organisationen ha tillgång till ett stort antal uppgifter om 

den egna verksamheten, dvs volymer, tider, resurskostnader mm. Ju mer som mäts i verksamheten desto 

bättre analyser kan göras.  
 

” Ersättningssystemet och Ersättningsmyndigheten ska åtnjuta 

medborgarnas förtroende. Myndighetens verksamhet ska präglas av en god 

service och en hög kvalitet i tillämpningen av socialförsäkringen så att rätt 

person får rätt ersättning i tid. 

Våra utbetalda ersättningar baseras 

på korrekt tillämpning av 

socialförsäkringen.

Våra medborgare är 

nöjda med vår 

service.

Våra kostnader för 

utbetalning av ersättningar är 

låga. 

Myndighetens 

verksamhetsmål

Verksamhetsmål

i regleringsbrev

” Ersättningssystemet och Ersättningsmyndigheten ska åtnjuta 

medborgarnas förtroende. Myndighetens verksamhet ska präglas av en god 

service och en hög kvalitet i tillämpningen av socialförsäkringen så att rätt 

person får rätt ersättning i tid. 

Våra utbetalda ersättningar baseras 

på korrekt tillämpning av 

socialförsäkringen.

Våra medborgare är 

nöjda med vår 

service.

Våra kostnader för 

utbetalning av ersättningar är 

låga. 

Myndighetens 

verksamhetsmål

Verksamhetsmål

i regleringsbrev
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1 Effektkedjan för verksamhetsutveckling 

Effektkedjan är ett verktyg som kan användas för att specificera och konkretisera förslag till 

förändringsinsatser. En väl beskriven effektkedja beskriver på ett enkelt och tillgängligt sätt målen med 

en specifik förändringsinsats, varför den behövs, vilka de förväntade nyttorna är, vilka förändringar som 

är nödvändiga för att nå verksamhetsmålen samt vilka förändringsinsatser som ska genomföras. 

Effektkedjan kan också användas för att koppla samman en verksamhets uppdrag, strategier och mål 

med identifierade nyttor, nödvändiga verksamhetsförändringar och de möjliggörare och 

förändringsinsatser som krävs för att både driva på och möjliggöra nödvändiga förändringar (se exempel 

tre). Den kan läsas både från vänster (lösningsorienterat perspektiv) och höger (nyttobaserat 

perspektiv).   

Vilka avgränsningar som görs blir styrande för effektkedjans innehåll. Vanligtvis används effektkedjor för 

att beskriva det övergripande syftet med en förändringsinsats, men verktyget kan också användas för att 

beskriva mer avgränsade områden.     

Arbetet med att ta fram en effektkedja skapar samsyn hos deltagarna om de logiska samband som är en 

förutsättning för att eftersträvade nyttor ska kunna realiseras. Den dialog som uppkommer i arbetet har 

ett högt värde i sig självt och det är därför viktigt att nyckelintressenter till förändringsinsatsen deltar. 

Arbetet med att ta fram en effektkedja kan bidra till att säkerställa att:  

 alla intressenter förstår förändringsinsatsens omfattning och deras roll i att leverera det 
förväntade resultatet 

 riskidentifiering  

 nödvändiga förändringar identifieras  

 aspekter som berör intressenter, processer och teknik lyfts upp. 
 

 
  

Förändringsinsats 

Investering av tid, resurser och kunskap med syfte att åstadkomma nyttor vilket direkt eller indirekt 

bidrar till att verksamheten kan uppnå fastställda mål och strategier. Kan genomföras som uppgifter, 

uppdrag, projekt, program och linjearbete.  

 

VERKSAMHETSMÅL 

Anger de effekter som förändringsinsatsen ska bidra till. I det aktuella exemplet med processen för 

ärendehantering kan exempel på effektmål vara avverkad ärendebalans t.o.m. 6/12, kortare ledtid från 

Förändringsinsats

Konkretiseras i Behöver FörutsätterKräver

KräverDriverRealiserarBidrar till

Verksamhetsmål Nyttor Förändringar
Införande 
insatser

Möjliggörare

Effektkedjan för verksamhetsutveckling 
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två månader till 10 arbetsdagar och minskade överklaganden med 75 procent. Verksamhetsmål bör vara 

kopplade till verksamhetens strategier. 

ÖNSKADE EFFEKTER (NYTTOR) 

En nytta har tidigare definierats som den/de mätbara förbättringar till följd av en förändring som 

uppfattas som positivt av en eller flera intressenter, vilka bidrar till en eller flera verksamhetsmål. I 

exemplet med en ny process för ärendehantering kan potentiella nyttor vara kortare ledtider för 

sökande med hjälp av en delvis automatiserad beredningsprocess, bättre kvalitet i beslutsunderlaget 

samt frigjord arbetstid.  

FÖRÄNDRINGAR 

En verksamhetsförändring innebär att förbättra, öka, reducera eller sluta göra något befintligt eller att 

göra någonting nytt. Exempel på en verksamhetsförändring kan vara en ny och effektivare 

ärendehanteringsprocess som möjliggörs med hjälp av ett nytt ärendehanteringssystem. En 

verksamhetsförändring är ofta en förutsättning för att kunna realisera potentiella nyttor. En ofta 

förekommande situation kopplad till nyttorealisering är att verksamhetsförändringarna ofta inte är 

budgeterade eller styrda i nödvändig omfattning.    

INFÖRANDEINSATSER  

Införandeinsatser handlar om att säkerställa att de möjliggörare som levereras nyttjas så att nödvändiga 

förändringar ska kunna komma till stånd. Detta kräver förändringsledning som på ett strukturerat 

tillvägagångssätt för att ledsaga individer, grupper och organisationer från nuläget till ett önskvärt 

framtida läge. 

MÖJLIGGÖRARE (FÖRMÅGA)  

En möjliggörare är något som skapar förutsättningar för nyttorealisering. Ofta är en möjliggörare 

införandet av ett nytt IT-verktyg (t.ex. ett nytt ärendehanteringssystem) men det kan också handla om 

t.ex. ny kunskap, en ny arbetsmetod eller en omorganisation. Men nyttan uppkommer ofta inte direkt 

kopplat till införandet av möjliggöraren, ofta krävs ytterligare aktiviteter för att åstadkomma nödvändiga 

förändringar.  

 

4 Exempel på effektkedjor där nyttan realiseras inom den 
egna verksamheten 

Realiseringen av nyttor inom den egna verksamheten underlättas av att det är möjligt med en mer 

direkt styrning för att säkerställa att nödvändiga förändringar kommer till stånd. Processer som stödjer 

realiseringen av interna nyttor kan vara:  

 budget- och uppdragsstyrning 

 resursstyrning 

 incitamentprogram 

 resultatdialog 

 portföljstyrning. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Individ
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grupp
http://sv.wikipedia.org/wiki/Organisation
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Exemplen nedan visar på två effektkedjor för att effektivisera inköpsverksamheten inom en organisation 

samt att effektivisera stödverksamheten genom att etablera ett servicecenter för stödverksamheten. 

För att kunna realisera beslutade verksamhetsmål och eftersträvade nyttor har ett antal förändringar 

identifierats som nödvändiga.  
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Exempel på effektkedja för att effektivisera inköpsverksamheten 

 

D
ig

it
al

 h
an

te
ri

n
g 

av
 b

eh
o

v,
 

in
kö

p
so

rd
er

 o
ch

 
b

es
tä

lln
in

ga
r

D
ig

it
al

 r
eg

is
tr

er
in

g 
av

 
le

ve
ra

n
se

r 
m

ed
 h

jä
lp

 a
v 

st
at

u
sn

iv
åe

r

P
u

b
lic

er
in

g 
av

 
in

kö
p

sp
la

n
er

 s
am

t 
ti

llg
än

gl
ig

a 
av

ta
l o

ch
 

in
kö

p
ss

ta
ti

st
ik

 v
ia

 p
o

rt
al

In
te

gr
er

at
 in

kö
p

ss
ys

te
m

 
(C

O
TS

)

U
tv

ec
kl

a 
in

kö
p

sp
ro

ce
ss

en
 

(s
tr

at
eg

is
kt

, t
ak

ti
sk

t 
o

ch
 

o
p

er
at

iv
t)

N
y 

in
kö

p
sp

o
lic

y 

Ö
ka

d
 a

u
to

m
at

is
er

in
g 

fr
ån

 
in

kö
p

sb
eh

o
v 

ti
ll 

le
ve

ra
n

s 
o

ch
 f

ak
tu

ra
b

et
al

n
in

g

P
o

lic
ys

 o
ch

 r
eg

el
ve

rk
 

ti
llg

än
gl

ig
a 

vi
a 

p
o

rt
al

 

Et
t 

ge
m

en
sa

m
t 

le
ve

ra
n

tö
rs

re
gi

st
er

 
ti

llg
än

gl
ig

t 
fö

r 
al

la
 b

er
ö

rd
a 

an
vä

n
d

ar
e

El
ek

tr
o

n
is

ka
 a

tt
es

te
r 

fö
r 

o
lik

a 
st

eg
 i 

in
kö

p
sp

ro
ce

ss
en

  o
ch

 
au

to
m

at
is

k 
ko

n
tr

o
ll 

m
o

t 
gä

lla
n

d
e 

fö
ro

rd
n

an
d

en

B
ät

tr
e 

ef
te

rl
ev

n
ad

 a
v 

la
ga

r 
o

ch
 r

eg
le

r
(X

%
 a

v 
to

ta
l i

n
kö

p
sv

o
ly

m
 

sk
a 

b
es

tå
 a

v 
av

ta
la

d
e 

p
ro

d
u

kt
er

 o
ch

 t
jä

n
st

er
 )

Ef
fe

kt
iv

ar
e 

in
kö

p
sv

er
ks

am
h

et
 (

X
%

 a
v 

sa
m

tl
ig

a 
in

kö
p

 s
ka

 g
å 

vi
a 

in
kö

p
ss

ys
te

m
et

)

M
in

sk
ad

 t
o

ta
l 

in
kö

p
sk

o
st

n
ad

 m
ed

 X
%

 

K
va

lit
én

 p
å 

va
ro

r 
o

ch
 

tj
än

st
er

 s
ka

 m
o

ts
va

ra
 

ve
rk

sa
m

h
et

en
s 

b
eh

o
v 

(N
ö

jd
ku

n
d

in
d

ex
)

St
ar

ka
re

 s
ty

rn
in

g 
av

 
le

ve
ra

n
tö

re
rs

 u
p

p
fy

lla
n

d
e 

av
 ö

ve
re

n
sk

o
m

n
a 

åt
ag

an
d

en
 

H
ö

gr
e 

p
ro

ce
ss

ef
fe

kt
iv

it
et

 i
 

in
kö

p
sv

er
ks

am
h

et
en

H
ö

gr
e 

gr
ad

 a
v 

av
ro

p
 m

o
t 

gä
lla

n
d

e 
av

ta
l 

Sä
n

kt
a 

in
kö

p
sp

ri
se

r 
ge

n
o

m
 

b
ät

tr
e 

sa
m

o
rd

n
in

g 

Ö
ka

d
 s

ty
rn

in
g 

m
o

t 
b

äs
ta

 
av

ta
l o

ch
 p

ro
d

u
kt

er
 m

ed
 

lä
gs

t 
to

ta
lk

o
st

n
ad

U
n

d
vi

ka
 k

o
st

n
ad

er
 f

rå
n

 e
j 

b
er

ät
ti

ga
d

e 
in

kö
p

H
ö

gr
e 

gr
ad

 a
v 

au
to

m
at

is
er

in
g 

i i
n

kö
p

s-
o

ch
 u

p
p

h
an

d
lin

gs
ar

b
et

et

St
ö

rr
e 

fö
rs

tå
el

se
 f

ö
r 

ve
rk

sa
m

h
et

en
s 

in
kö

p
sb

et
ee

n
d

e 
o

ch
 o

lik
a 

va
ru

gr
u

p
p

er
s 

ka
ra

kt
är

 o
ch

 
b

es
p

ar
in

gs
m

ö
jli

gh
et

er

U
p

p
h

an
d

la
 o

ch
 in

fö
ra

 e
tt

 
st

an
d

ar
d

sy
st

em
 f

ö
r 

in
kö

p

In
te

gr
at

io
n

 e
ko

n
o

m
i-

o
ch

 
b

eh
ö

ri
gh

et
sh

an
te

ri
n

gs
-

sy
st

em

V
e

rk
sa

m
h

e
ts

m
ål

N
yt

to
r

Fö
rä

n
d

ri
n

ga
r

In
fö

ra
n

d
e

 in
sa

ts
e

r
M

ö
jli

gg
ö

ra
re



Vägledning i nyttorealisering 2.0  Bilaga 8  Effektkedja 

53 

 

 
 

Exempel på effektkedja för konsoliderad stödverksamhet 
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5 Exempel på effektkedja för ny e-tjänst  
Realiseringen av den nytta som är avsedd att uppkomma hos förändringsinsatsens externa målgrupper, 

och inte i den egna organisationen, har särskilda utmaningar. En direkt styrning, eller prioritering mellan 

olika kanaler är inte alltid möjligt. Verktyg som kan stödja realiseringen av verksamhetsmål för externa 

målgrupper kan vara:  

 aktivt arbete med användbarhet och tillgänglighet, t.ex. genom prioritering av olika 
kanaler  

 införande av lagar och regelverk (som tvingar fram ett beteende) 

 incitament och åtgärder som underlättar eftersträvat beteende  

 marknadsföringskampanjer 

 samverkansöverenskommelser  

 benchmarkingaktiviteter.   
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 Exempel på effektkedja för införandet av en ny e-tjänst 
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VÄGLEDNING I NYTTOREALISERING 

E-delegationens verktyg för Business Case med 

nyttorealiseringsfokus 
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1 E-delegationens verktyg för Business Case med 
nyttorealiseringsfokus 

Syfte 

E-delegationens Business Case-verktyg är framtaget som ett stöd för offentliga verksamheter att ta fram 

beslutsunderlag för förändringsinsatser. Beslutunderlaget används dels vid beslut om uppstart av en 

förändringsinsats och dels vid den löpande styrningen av en pågående förändringsinsats. 

Informationen som läggs i verktyget utgör värdena för ett Business Case men normalt måste detta 

kompletteras av en textuell beskrivning för att utgöra ett gott beslutsunderlag. 

Informationen i Business Case-verktyget ska löpande uppdateras för att återspegla så korrekt 

information som möjligt. Det är naturligt att informationen i förändringsinsatsens tidiga faser är mer av 

karaktären uppskattningar men att man successivt under utvecklingsarbetets gång kommer att kunna 

förfina och kvalitetssäkra informationen. 

Verktyget är fritt att använda. Tänk på att anpassa verktyget efter respektive organisations behov och 

grunddata. 

Du hittar verktyget på http://www.edelegationen.se/Stod-och-verktyg/Nyttorealisering/Verktyg-for-

Business-Case-med-nyttorealiseringsfokus/ 

 

http://www.edelegationen.se/Stod-och-verktyg/Nyttorealisering/Verktyg-for-Business-Case-med-nyttorealiseringsfokus/
http://www.edelegationen.se/Stod-och-verktyg/Nyttorealisering/Verktyg-for-Business-Case-med-nyttorealiseringsfokus/
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2 Hur använder jag verktyget för Business Case? 
Processen nedan visar ett tänkt arbetssätt med att ta fram och fylla i information i verktyget.  

 

 

 

  

Ange
grundvärden

Registrera och 
värdera 

kostnader

Registrera och 
värdera 

ekonomiska 

nyttor

Registrera och 
värdera

kvalitativa nyttor

Registrera och 
värdera risker

Värdera 
angelägenhet

Värdera 
komplexitet

komma till motsvarande flik!

I detta steg värderas investeringens 
totala komplexitet ur olika aspekter.

Börja alltid med att ange 
grundläggande kalkylparametrar, så 
som kalkylperiod och timpriser. 

Dessa parametrar används 
genomgående i alla delar av 
verktyget för att möjliggöra olika 

typer av beräkningar.

I detta steg registreras och värderas 
investeringens förväntade kvalitativa 
nyttor, det vill säga de nyttor som inte 

kan eller bör anges i ett ekonomiskt 
värde.

I detta steg registreras och värderas 
investeringens olika risker, det vill 
säga de faktorer som om de inträffar 

kan ha en negativ inverkan på 
investeringens nytta, kostnad eller tid.

I detta steg registreras och värderas 
investeringens förväntade 
ekonomiska nyttor, det vill säga de 

nyttor som kan beskrivas i 
ekonomiska belopp. Det ekonomiska 
beloppet per nytta periodiseras per 

år över angiven kalkylperiod. 

I detta steg värderas investeringens 
politiska och strategiska 
angelägenhet, vilket kompletterar de 

ekonomiska och kvalitativa nyttorna 
som beskrivits tidigare.

I detta steg registreras och värderas 
investeringens förväntade kostnader. 
Det ekonomiska beloppet per 

kostnad periodiseras per år över 
angiven kalkylperiod. 

I detta steg beskrivs huruvida viktiga 
förutsättningar för utvecklingsinsatsen 
anses vara säkrade.

Värdera 
förutsättningar
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3 Omfattning 
Business Case-verktyget består av ett antal flikar med olika informationsmängder. 

Informationen omfattar: 

 Översikt (genereras utifrån övriga värden) 

 Grundvärden för kalkyl 

 Ekonomiska nyttor 

 Kvalitativa nyttor 

 Nyttorealiseringsplan 

 Kostnader 

 Lönsamhetskalkyl (genereras utifrån övriga värden) 

 Risker 

 Angelägenhet 

 Förutsättningar 

 Komplexitet 

 

4 Översikt 
På fliken Översikt i verktyget genereras nyckeltal och grafer som på ett övergripande sätt beskriver 

förändringsinsatsens nyttor, kostnader, risker, lönsamhet och måluppfyllnad. 

Syftet med denna översikt är att snabbt få en värdering av förändringsinsatsen samt att översiktligt 

kunna jämföra förändringsinsatsen med andra insatser i en prioriteringssituation. 

Följande information visas på denna sida: 

 Diverse nyckeltal 

 Kostnad och nytta per område 

 Nettonytta per år 

 Antal kvalitativa nyttor per kategori och påverkan 

 Osäkerhetsbedömning nytta och kostnad 

 Kostnad per kostnadstyp 

 Uppfyllnad av strategiska mål 

 Riskpoäng per individuell risk 

 Förutsättningar 

 

Informationen i denna flik genereras utifrån den information som lagts in i övriga flikar. 
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1. Digitala tjänster ska utformas efter användarnas behov

2. Digitala tjänster ska vara enkla och säkra att använda 

3. Det ska bli lättare att hitta rätt digital tjänst 

4. Det ska bli lättare att hitta och använda öppna data

5. Fler ska kunna tillhandahålla statens digitala tjänster

6. Möjligheter till insyn och delaktighet i verksamheten ska öka

7. Statsförvaltningens informationsutbyte ska bygga på gemensamma standarder

8. Statsförvaltningens informationssäkerhet ska förbättras

9. Statsförvaltningens verksamhet ska effektiviseras genom ökad digitalisering

Finansieringsmodell 4: Hög

Legala förutsättningar 2: Låg

Förvaltningsmodell 2: Låg

Anslutning/engagemang 5: Mycket hög

3

18 000
KSEK

FÖRUTSÄTTNINGAR

Medium

2

4

4

4

KOSTNAD PER OMRÅDE (KSEK) NYTTA PER OMRÅDE (KSEK)

OSÄKERHETSBEDÖMNING SÄMST-TROLIGT-BÄST (KSEK)

TOTAL RISKPOÄNG

44

KOMPLEXITET (1-4)

2,3

POLITISK ANGELÄG.

RISKPOÄNG PER INDIVIDUELL RISK

ANTAL KVALITATIVA NYTTOR PER KATEGORI OCH PÅVERKAN

KOSTNAD PER KOSTNADSTYP (KSEK) UPPFYLLNAD STRATEGISKA MÅL

4

4

5

3

NETTONYTTA PER ÅR (KSEK)

ROI

Detta Business Case är framtaget som ett exempel till manual för E-delegationens verktyg för Business 

Case med nyttorealiseringsfokus.Manualexempel

KSEK KSEK KSEK

95%

PAYBACK

6,6 år (2020)

TOTAL KOSTNAD

19 000

TOTAL NYTTA

37 000

NETTONYTTA NPV

16 576

-15 000

-10 000

-5 000

0

5 000

10 000

15 000

20 000

Kostnad

Nytta

Nettonytta

Ack. nettonytta

0

4800

1200

7000

6000
(blank)

Investering

Utredning

Införande

Drift/Förvaltning

28 000

15 400

5 500

37 000

19 000 18 000

55 000

22 500

39 600

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Nytta Kostnad Nettonytta

Min Troligt Max

0

1

2

4: Mycket hög

3: Hög

2: Låg

1: Mycket låg

0

5

10

15

20

25

30

2 1 3

Leverantörer Regulatoriska Beroenden

Risk ID

Riskpoäng Tid

Riskpoäng Kostnad

Riskpoäng Nytta

0

12000

7000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

(blank) Myndighet Offentlig förvaltning

12000

25000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

(blank) Myndighet

Säker

Osäker

(blank)
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Mognadsanalysmodellen 

Modellen för mognadsanalys för 

nyttorealisering togs fram under 2011 av 

Anna Pegelow (Skatteverket), Lars 

Dannemann (Tullverket) och Daniel Jafari 

(Arbetsförmedlingen) på uppdrag av E-

delegationen. Modellen har använts ett 

flertal gånger av en grupp konsulter, 

bestående av ovan nämnda personer, för 

att genomföra mognadsanalyser på olika 

myndigheter med avsikten att stötta dessa 

i sin strävan att bli bättre på 

nyttorealisering. 

Mognadsmodellen för nyttorealisering tillhandahåller en struktur för att beskriva de fem mognadsnivåer 

som en organisation kan gå igenom i processen att implementera och optimera sin förmåga till 

nyttorealisering. 

De fem mognadsnivåerna beskriver till vilken grad man systematiskt arbetar med nyttorealisering: 

Nivå 1 Initial 

Nyttorealisering som koncept är antingen helt okänt eller inte uppmärksammat alls inom organisationer 

som befinner sig på denna nivå.  

Nivå 2 Upprepad 

Organisationen och ledningen har ökad medvetenhet om nyttorealisering. Kostnads-/nyttokalkyler görs 

men fokus ligger på kostnader snarare än nyttor. Processen och verktygen är inte synkade med andra 

styr-och ledningsprocesser. Ansvar och roller är delvis definierade men tillämpas inte fullt ut. 

Nivå 3 Definierad 

En process för nyttorealisering har definierats och ledningen engagerar sig aktivt i frågan. 

Organisationen strävar efter att skapa enhetlighet och systematik i arbetet med nyttorealisering. Roller i 

processen är definierade, förankrade och tillämpas. Beslutsunderlagen med kostnads-/nyttokalkyler är 

ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt efter förändringar.  

Utbildningar hålls och forum för erfarenhetsutbyte byggs upp. Gemensamma instruktioner för hur 

kalkyler ska utformas är framtagna. Kraven från ledningen är tydliga. De prioriterade nyttorna följs upp 

och är en viktig parameter i förändringsinsatsernas statusrapport till styrgrupper och ledning. Dock 

saknas det fortfarande IT-stöd för hantering av nyttor. 

Nivå 4 Styrd 

Processen är en naturlig del i beslutsfattandet och ger löpande underlag till ledning och styrning av 

verksamheten och dess förändringsinsatser. En av ledningen sanktionerad och fungerande 

nyttorealiseringsstrategi är framtagen och förankrad. Processen är integrerad med andra styr- och 

ledningsprocesser. Ledningen ser nyttorealiseringsarbetet som en naturlig del i den löpande styrningen 

och ledningen av verksamheten. Att ansvara för realisering av nyttor är en naturlig del av ansvaret i 

INITIAL

UPPREPAD 

DEFINIERAD 

STYRD 

OPTIMERAD 

NIVÅ 1

NIVÅ 2

NIVÅ 3

NIVÅ 4

NIVÅ 5
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linjen. Beslutsunderlaget innehåller förutom kostnader och nyttor även parametrar som 

genomförbarhet och angelägenhet. Tillräckligt antal metodexperter har utbildats i kostnads-

/nyttokalkylarbete och kan stötta verksamheten med genomförande av K/N-analyser där det behövs. 

Mätning och prognostisering av förväntade nyttor sker löpande och ger beslutsunderlag till 

portföljstyrning. IT-stöd för hantering av nyttor, dvs nyttoregister, fungerar tillfredsställande. 

Nivå 5 Optimerad 

Samverkan kring nyttorealisering med externa aktörer känns naturlig. Det strategiska beslutsfattandet 

är integrerat med nyttorealiseringsprocessen och förändringsprocessen. Roller och ansvar på 

ledningsnivåer är en självklarhet. Chefsutbildningar innehåller nyttorealisering som ett naturligt moment 

i utbildningen och kompetens inom området är en viktig faktor vid tillsättning av nya chefspositioner.  

Kopplingen mellan förväntade nyttor och verksamhetsmål är tydlig och transparant.  
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Upplägg för genomförande av mognadsanalys 
En mognadsanalys utförs lämpligen enlig följande upplägg: 

 

 

 

• Planering av genomförandet inklusive inbjudan till workshopdeltagare 

• Presentation av konceptet Nyttorealisering inklusive mognadsanalysmetoden för 

workshopdeltagarna, med syfte att ge deltagarna en gemensam begreppsapparat och förståelse 

för nyttorealisering 

• Workshopdeltagarna svarar på enkäten som kartlägger nuläget och funderar kring nyläget 

• Workshop för att diskutera enkätsvaren med workshopdeltagarna med syfte att på djupet 

diskutera den egna organisationens förutsättningar och förbättringsbehov 

• Analysledare analyserar enkätsvar och workshopresultat  

• Analysledare skriver rapport  

• Muntlig presentation för workshopdeltagare och ledning  

 

Det är av yttersta vikt att workshopdeltagarna kommer från olika delar av organisationen och 

representerar olika roller som på olika sätt är berörda av arbetet med nyttorealisering. 

Förslagsvis deltar verksamhetsansvariga, beställare, metodstöd, verksamhetscontrollers, ekonomer, 

analytiker, verksamhetsutvecklare, projektledare, ekonomichef, utvecklingschef mfl. 

Utvärderingen och rapporten är förstås viktiga för att tydliggöra resultatet, men det största värdet av att 

göra en mognadsanalys är dock att nyckelpersoner avsätter tid för att ingående diskutera 

organisationens förmåga och ambition.  

Det är också av stor vikt att högsta ledningen engagerar sig och är villiga att ta emot och diskutera 

resultatet samt fatta beslut om de aktiviteter som behövs för att utveckla organisationen. 
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Förslag till införande av nyttorealisering med hjälp av 

mognadsanalys 

För att införa nyttorealiseringskonceptet i organisationen, alternativt vidareutveckla ett befintligt 

arbetssätt med nyttorealisering, kan man med fördel följa nedanstående råd: 

Gör en mognadsanalys och kartlägg nuläget 

En del offentliga organisationer har många pusselbitar på plats för att arbeta med nyttorealisering, 

medan andra saknar mycket av det grundläggande för att bedriva utveckling och skapa bestående 

förändring. För att kunna ta fram en handlingsplan bör man alltså titta närmare på vilka förutsättningar 

man har och sätta en rimlig ambitionsnivå.  

Det är ofta bra om någon utomstående kan hålla i workshops och genomföra mognadsanalysen men 

modellen här kan också användas för självskattning.  

 

Definera önskat nyläge 

När man har fastställt organisationens nuläge, alltså mognadsgraden, bestämmer man ett nyläge för 

organisationens mognad inom loppet av förslagsvis två år.  

Ta fram/uppdatera nyttorealiseringsstrategin 

Nyttorealiseringsstrategi är den strategi som förklarar hur nyttorealiseringen tillämpas i den egna 

organisationen. Den tillhandahåller ett ramverk med tillhörande regler och policys för hur 

organisationen förväntas bete se under olika stegen i processen t ex hur nyttor ska räknas, vilka roller 

som finns i sammanhanget, vem som ansvarar för att göra något, när olika saker ska göras och vilket 

resultat som förväntas av varje steg. 

Nyttorealiseringsstrategin fastställer och kommunicerar ambitioner, strategiska val och taktiska beslut 

för att organisationen ska lyckas med sina mognadsmål inom en snar framtid (två år). 

Exempel på mall för nyttorealiseringsstrategi samt värderingsprinciper återfinns som bilaga till denna 

vägledning. 

Ta fram aktivitetsplan 

Gapet mellan nyläge och nuläge ger en klar bild över vilka delar som saknas för att organisationen ska 

uppnå det definierade nyläget. Aktiviteter för att utveckla verksamheten bildar en heltäckande 

handlingsplan för de kommande två åren. 

Genomför planerade aktiviteter 

På samma sätt som vi förespråkar införandeaktiviteter efter en projektleverans, bör även införandet av 

arbete med nyttorealisering genomföras som en förändringsinsats. Det förutsätter både framtagning av 

strukturella komponenter och införandeaktiviteter. Bara genom att involvera medarbetare, informera, 

utbilda och skapa delaktighet kan man lyckas med den ”mind set-förändring” som 

nyttorealiseringskonceptet innebär.  

Gör en ny mognadsmätning 

Mognadsmätning bör göras med jämna mellanrum i organisationen, men minst vartannat år, för att se 

hur långt man har kommit med aktiviteterna och hur mognaden har förändrats. Därefter tar man nya 
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tag och bestämmer nya mål för att slutligen hamna så högt som möjligt i mognadstrappan och därmed 

kunna säkra att verksamheten arbetar strukturerat och fokuserat med att realisera av nyttor.
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Utfört på: <organisation/myndighet> 
Namn: <Besvararens namn> 

Datum: <När du besvarade frågorna> 
 

<Obs! Den blå-kursiva hjälptexten bör raderas> 

 

Instruktion 

Frågorna är till för att utvärdera din organisations mognadsnivå när det gäller 
nyttorealisering. Läs igenom varje områdes påståenden, kryssa för det påstående som 
bäst beskriver din uppfattning om var er organisation befinner sig idag (nuläget). Kryssa 
därefter för det påstående som bäst beskriver din uppfattning om var er organisation 
bör befinna sig inom två år (börläget). 
Har du något du vill förklara, förtydliga eller en fråga som du vill ta med dig till 
workshopen kan du använda utrymmet under ”Kommentar:” 
Dina svar utgör ett viktigt underlag för analysen och kommer att behandlas konfidentiellt 
och med största respekt. Vi är tacksamma om du anger ditt namn då vi kan behöva 
ställa följdfrågor till dig. 
 

Tack för din medverkan!  
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Fokusområde Styrning 

 

Område 1: Ledning – Berör ledningens inställning, engagemang 
och stöd till nyttorealisering och därtill kopplat beslutsfattande 
Nivå Påstående Nuläge Börläge 

1 Nyttorealisering är antingen ett okänt koncept för ledningen 
eller den uppmärksammas inte alls. 

  

2 Nyttorealiseringskonceptet har fått en ökad medvetenhet 
hos ledningen. Kostnads-/nyttoanalys (K/N-analys) görs 
ibland men fokus ligger på kostnader. 

  

3 Ledningen engagerar sig aktivt i framtagning och 
uppföljning av nyttokalkyler och hemtagningsplaner. Både 
kvalitativa och kvantitativa nyttor uppmärksammas och 
hanteras. 

  

4 Det finns en uttalad, dokumenterad och fungerande 
nyttorealiseringsstrategi för våra förändringsinsatser. Våra 
chefer tycker det är självklart att de ansvarar för och 
säkerställer realisering av nyttorna. 

  

5 Det strategiska beslutsfattandet är väl integrerat med 
nyttorealiseringskonceptet och tar även med externa 
intressenter i nyttorealiseringsprocessen. 

  

Kommentar: 
 
 
 
 
 

 

Fokusområde Process 

 

Område 2: Process – Berör i vilken grad är processen för 
nyttorealisering implementerad och fungerar i verksamheten 
Nivå Påstående Nuläge Börläge 

1 Nyttor används bara för att sälja in förändringsinsatsar. Det 
finns inget gemensamt synsätt och definitioner inom 
området. Högst röst vinner i både prioriteringar och 
uppstartsbeslut. 

  

2 Nyttorealiseringsprocessen eller delar av den tillämpas 
ibland. Där den tillämpas ligger fokus på att dokumentera 
snarare än att styra. Dokument tas fram vid uppstart av 
förändringsinsatser men uppdateras inte löpande. 

  

3 Organisationen eftersträvar att processen ska tillämpas på 
ett samstämmigt sätt. Realisering av nyttorna har på ett 
naturligt sätt kopplats till operativa verksamhetsplaner och 
uppföljningen sker via ordinarie resultatdialoger. 

  

4 Nyttorealiseringsprocessen är en naturlig del i 
beslutsfattandet. Detta skapar möjligheten att löpande styra 
verksamhetsutvecklingen på ett flexibelt sätt (beroenden, 
resurstilldelning, tidplan osv.). 

  

5 Nyttorealiseringsprocessen har utvecklats till den nivå där 
samverkan med aktörer utanför den egna organisationen är 
en naturlig fokus. 

  

Kommentar: 
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Fokusområde Integration 

 

Område 3: Integration - berör i vilken omfattning processen för 
nyttorealisering är integrerad med övriga processer och metoder 
för styrning och verksamhetsutveckling 
Nivå Påstående Nuläge Börläge 

1 Försök till nyttorealisering genomförs ad hoc och 
okoordinerat med andra processer. 

  

2 Insikt finns om att nyttorealiseringsprocessen måste 
integreras med verksamhetens övriga processer. 

  

3 Integration av nyttorealiseringsprocessen med övriga 
processer har påbörjats (budgetprocessen, 
verksamhetsplaneringsprocessen, analys- och 
uppföljningsprocessen, utvecklingsprocessen, 
portföljstyrningsprocessen etc.). 

  

4 Nyttorealiseringsprocessen är integrerad del av 
verksamheten och samverkar med organisationens 
resultatstyrning. 

  

5 Nyttorealisering är en fullständig integrerad del av 
organisationens strategiska förändringsprocess. 

  

Kommentar: 
 
 

 

Fokusområde Roll och ansvar 

 

Område 4: Roll & ansvar - berör i vilken omfattning 
ansvarsfördelningen kopplat till nyttorealisering är förstådd och 
accepterad 
Nivå Påstående Nuläge Börläge 

1 Specifikt utdelat ansvar för nyttorealisering förekommer 
mycket sällan. 

  

2 Vissa roller, ansvar och befogenheter kopplade till 
nyttorealisering är definierade men tillämpas sporadiskt. 

  

3 Samtliga roller, ansvar och befogenheter kopplade till 
nyttorealisering, t.ex. nyttorealiseringsansvarig, 
nyttouppföljningsansvarig, process- och metodansvarig, är 
definierade och tillämpas. 

  

4 Roller och ansvar för nyttorealisering är en naturlig del av 
ordinarie ledning och styrning. Chefer på den operativa 
nivån tycker det är naturligt att ansvara för nyttor inom sitt 
ansvarsområde. 

  

5 Roller och ansvar för nyttorealisering på den taktiska och 
strategiska nivån är en självklarhet. Utveckling av roller och 
ansvar kopplat till nyttorealisering sker kontinuerligt baserat 
på erfarenheter från flera fall av lyckad nyttorealisering. 

  

Kommentar: 
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Fokusområde Medarbetare, kompetens och utbildning 

 

Område 5: Medarbetare/kompetens/ utbildning - berör kapaciteten 
hos en verksamhet att arbeta med nyttorealisering 
Nivå Påstående Nuläge Börläge 

1 Medvetenhet om att organisationen behöver utveckla sin 
kompetens kopplat till nyttorealisering finns men 
nyckelpersoner saknar ofta erfarenhet och kunskap. 

  

2 Gemensam begreppsapparat kopplad till nyttorealisering 
börjar växa fram. Genomförande av utbildningar har 
påbörjats. Nyckelpersoner kan peka på några 
framgångsrika resultat. 

  

3 Utbildning i generella processer och verktyg kopplade till 
nyttorealisering genomförs. Forum för erfarenhetsutbyte är 
under uppbyggnad. 

  

4 Organisationen genomför själv utbildning i sina egna 
processer och verktyg kopplade till nyttorealisering. 
Erfarenhetsöverföring sker aktivt. Kompetens i 
nyttorealisering är ofta ett krav vid rekrytering. 

  

5 Kompetens i metoder kopplade till nyttorealisering beaktas 
vid tillsättning av chefspositioner. Vi är en lärande 
organisation som aktivt arbetar med nyttorealisering på den 
operativa, taktiska och strategiska nivån. 

  

Kommentar: 
 
 
 
 
 

 

Fokusområde Beslutsunderlag 

 

Område 6: Beslutsunderlag - berör inriktning, krav på och innehåll 
i de beslutsunderlag som ligger till grund för genomförandet av 
förändringsarbete / verksamhetsutveckling 
Nivå Påstående Nuläge Börläge 

1 Mycket prat om Business Case och nyttor men lite 
verkstad. Kunskapen inom området är begränsad och det 
är inte klart hur man ska mäta och följa upp framgång. 
Dessa resultat redovisas sällan. 

  

2 Beslutsunderlag omfattar nyttor, kostnader, riskanalyser. 
Det kan förekomma dokumentation som redovisar 
ansvariga för dessa nyttor. 

  

3 Beslutsunderlag omfattar hur nyttor ska realiseras och 
hinder hanteras. Detaljerade nyttoprofiler beskriver hur 
specifika nyttor ska realiseras och följas upp. 
Beslutsunderlaget uppdateras löpande vid varje förändring. 

  

4 Beslutsunderlaget tar, förutom kostnader och nyttorna, 
hänsyn till andra faktorer som t.ex. genomförbarhet, teknisk 
angelägenhet, komplexitetsgrad, politisk angelägenhet, 
organisatoriskt mottaglighet, resurs- och kompetenstillgång 
osv. 

  

5 Tydligt beskrivna kopplingar mellan en förändringsinsatss 
nyttor och beslutade verksamhetsmål och strategier. 
Kvalitativa nyttor dokumenteras med dessa kopplingar 
inklusive nödvändiga verksamhetsförändringar. 

  

Kommentar: 
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Fokusområde Kostnads-/nyttokalkyler 

 

Område 7: Kostnads-/nyttokalkyler - berör mätetal, modell och 
verktyg för värdering, dokumentation, verifiering och 
kvalitetssäkring av kalkyler 
Nivå Påstående Nuläge Börläge 

1 Standardiserade kalkylmodeller, mätetal och kalkylgrunder 
saknas. Kalkyler förekommer sporadiskt. 

  

2 Instruktioner för kalkylering kan finnas, men tillämpas inte 
konsekvent. Kvalitativa nyttor tas med men kvantifieras inte 
alltid. Kalkylmodellen inkluderar även kostnader för 
förvaltning och inte enbart utvecklingskostnaden. 

  

3 Ledningen har uttalade krav på att nyttovärderingar ska 
göras för varje förändringsinsats. Standardiserade 
kalkylmodeller och instruktioner är framtagen men 
organisationen har inte tagit till sig och kompetens kring 
detta är bristfällig. 

  

4 Organisationen har byggt upp bred kompetens för 
kalkylmodellen. Statistiskt säkerställd kalkylgrunder och 
mått finns tillgängliga i modellen. Kalkylen används på de 
flesta förändringsinsatser men inte nödvändigtvis för alla. 
Ansvarig för kalkylmodellen och instruktioner för detta är 
utsedd. 

  

5 Standardiserad kalkylmodell tillämpas på alla 
förändringsinsatser. Framtagna och kvalitetssäkrade 
kalkyler dokumenteras på ett hanterbart och enhetligt sätt 
och är tillgängliga för t.ex. beslut, uppföljning etc. 

  

Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fokusområde Mätning och prognostisering  
 

Område 8: Mätning, prognostisering - berör medvetenhet om 
betydelsen av mätning och prognostisering för realiseringen av 
nyttor  
Nivå Påstående Nuläge Börläge 

1 Instruktioner för mätning och uppföljning av nyttor saknas.   

2 Instruktioner för uppföljning och prognostisering av nyttor 
finns, men tillämpas inte eller bara ibland. 

  

3 Förväntade nyttor görs enligt gemensam instruktion på ett 
strukturerat sätt för alla våra förändringsinsatser. Dessa 
mätningsresultat används för att uppdatera förväntade 
nyttor löpande. 

  

4 Mätningar och prognoser på förväntade nyttor görs 
systematiskt och används i den löpande portföljstyrningen 
för eventuella omprioriteringar av resurser, budgetmedel, 
tid etc. 

  

5 Mätningar av förväntade nyttor görs konsekvent på alla 
våra förändringsinsatser. Resultatet analyseras och 
används för att förbättra kalkylering-, mätning- och 
prognostisering samt processen för nyttorealisering. 

  

Kommentar: 
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Fokusområde Uppföljning och granskning 

 

Område 9: Uppföljning och granskning - berör inriktning och 
utformning av arbetet med uppföljning och rapportering för att 
säkerställa ett lyckat genomförande 
Nivå Påstående Nuläge Börläge 

1 Uppföljning eller granskning görs i begränsad omfattning.   

2 Granskningar fokuserar på projektets framdrift och leverans 
snarare än realiserad nytta. Enstaka exempel finns där 
man har följt upp hur nyttorealisering har gått. 

  

3 Det finns ansvariga för realisering och uppföljning av 
prioriterade nyttor. Beslut om ändringar i projekten bygger 
bl.a. på dess påverkan på de förväntade nyttorna. 

  

4 Uppföljning av nyttorealisering genomförs regelbundet och 
nödvändiga åtgärder vidtas kontinuerligt av 
nyttorealiseringsansvariga. 

  

5 Systematisk uppföljning sker över hela verksamheten 
genom de ordinarie resultatdialogerna. Erfarenheter av 
dessa uppföljningar tas till vara bl.a. i prognosarbetet. 
Dessa erfarenheter redovisas och kommuniceras öppet. 

  

Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fokusområde Verktyg och IT-stöd  
 

Område 10: Verktyg och IT-stöd - berör uppfattningen om hur 
olika verktyg stödjer genomförandet av nyttorealisering 
Nivå Påstående Nuläge Börläge 

1 Inga eller få gemensamma mallar eller verktyg.   

2 Mallar för beslutsunderlag och K/N-kalkyler tillgängliga men 
används sporadiskt. 

  

3 Mallar för nyttorealiseringsplan och nyttouppföljningsplan 
används av de flesta förändringsinsatser/projekt/uppdrag 
men verktyg och IT-stöd för den samlade bilden saknas. 

  

4 Ett nyttoregister finns och används för samtliga 
förändringsinsatser. Nyttoregistret används för uppföljning 
dock är det inte kopplat till portföljstyrningen. 

  

5 Nyttoregistret är en del av portföljstyrningen och används 
fullt ut i strategisk, taktisk och operativ styrning och 
uppföljning. 

  

Kommentar: 
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Vägledning i nyttorealisering 

Mall för Beslutsunderlag 

(Business Case) 

 

  

Denna mall är framtagen för att stödja framtagandet av underlag för 

beslut om verksamhetsutveckling. Mallen stödjer arbetet med att 

identifiera och beskriva lösningsförslag, koppla dessa förslag till 

beslutade strategier och uppdrag, samt bedöma kostnader, nyttor 

och risker med förslagen. Därmed skapas goda förutsättningar för att 

ta väl underbyggda beslut baserade på en bedömning av värde och 

möjlighet till realisering. Användning av mallen måste anpassas till 

aktuella förutsättningar och behov. 
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Innehållsförteckning 

1 SAMMANFATTNING 

2 INLEDNING  

2.1 Uppdrag 

2.2 Syfte 

2.3 Avgränsningar 

2.4 Antaganden 

3 MOTIV TILL FÖRÄNDRINGSINSATS  

3.1 Strategisk betydelse 

3.2 Effektkedja  

4 LÖSNINGSFÖRSLAG FÖR ATT NÅ SPECIFICERADE NYTTOR  

4.1 Verksamhet (tjänster, processer, funktioner, organisation) 

4.2 IT-lösning (applikation, information, integration, teknik) 

4.3 Alternativa lösningsförslag 

4.4 Intressenter och målgrupper 

4.5 Identifierade beroenden 

5 KOSTNADS/NYTTOANALYS 

6 FINANSIERINGSANALYS 

7 HINDER, RISK- OCH KOMPLEXITETSANALYSER  

7.1 Hinderanalys 

7.2 Identifierade risker 

7.3 Komplexitetsbedömning 

7.4 Samlad bedömning 

8 INFÖRANDE OCH ÄGARSKAP 

8.1 Införandestrategi 

8.2 Tidsramar 

8.3 Ägarskap 

9 FÖRSLAG TILL BESLUT 

9.1 Godkännande 

BILAGOR 
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1 Sammanfattning 

2 Inledning 

2.1 Uppdrag 
<Vilket uppdrag har initierat analysen?> 

 

2.2 Syfte 
<Vad är syftet med beslutsunderlaget?> 

 

2.3 Avgränsningar 
<Beskriv de avgränsningar som gjorts> 

 

2.4 Antaganden 
<Redovisa de antaganden som gjorts i genomförandet av analysen> 

 

3 Motiv till förändringsinsats 
<Redovisa identifierade:  

 behov (vilka behov har förslagets målgrupper? hur har dessa identifierats?) 

 problem (vilka problem ligger till grund för genomförandet av analysen och föreslagen 
lösning?(teknik, process, organisation)) 

 verksamhetsrisker (vilka potentiella verksamhetstörningar syftar lösningsförslaget till att ta hand 
om?) 

 krav (lagar, regelverk, policys, politiska prioriteringar som ligger till grund för lösningsförslaget) 

 möjligheter (nya verktyg, arbetssätt, metoder och modeller som identifierats). 
 

3.1 Strategisk betydelse 

 <Ange hur föreslaget kopplar till beslutade strategier, verksamhetsuppdrag och (strategiska) 
mål> 

 

3.2 Effektkedja  

 <Infoga en effektkedja som beskriver möjliggörare, förändringsinsatser, förändringar, nyttor och 
effektmål med aktuellt förslag. > 



Vägledning i nyttorealisering 2.0 Bilaga 11a Mall för beslutsunderlag 

76 
 

4 Lösningsförslag för att nå specificerade nyttor 

4.1 Verksamhet (tjänster, processer, funktioner, organisation) 
<Redovisa vilken verksamhet som omfattas av lösningsförslaget> 

 

4.2 IT-lösning (applikation, information, integration, teknik) 
<Beskriv den IT som omfattas av lösningsförslaget> 

 

4.3 Alternativa lösningsförslag  
<Beskriv alternativa lösningsförslag för att nå specificerade nyttor> 

<Beskriv konsekvenserna av att inte göra någonting (nollalternativ)> 

 

4.4 Intressenter och målgrupper 
<Redovisa intressenter med hjälp av tabellen nedan> 

 

# Identifierade intressenter 

P
åverkas av lö

sn
in

g
 

P
åverkan

 p
å lö

sn
in

g
 

Har 

involverats i 

arbetet med 

att ta fram 

lösningsförsl

ag 

Beskriv hur förankring och 

avstämning genomförts 

Låg
 

M
ed

el 

H
ö

g
 

Låg
 

M
ed

el 

H
ö

g
 Ja Nej 

1           

2           

..           

 

4.5 Identifierade beroenden  
<Redovisa vilka beroenden som identifierats, till andra verksamheter, organisationer, projekt, system 

osv.> 
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5 Kostnads/nyttoanalys 
<Redovisa kostnader och nyttor förknippade med lösningsförslaget, för den egna organisationen, andra 

offentliga aktörer, privatpersoner, företag och ideella organisationer samt samhället (”allmänna 

nyttigheter”)> 

 

<Redovisa de kvalitativa nyttor som identifierats, inklusive: 

 nuvärde och målvärde med hjälp av nyckeltal/resultatindikatorer 

 realiseringsansvarig>  
 

<Redovisa de ekonomiska nyttor som identifierats, inklusive: 

 belopp 

 realiseringsansvarig> 
 

<Aktiviteter för att realisera nyttan, nyttorealiseringsperiod, när och hur uppföljning ska ske osv. 

sammanställs med hjälp av nyttoregister> 

 

<Redovisa livscykelkostnader för att realisera nyttan och förvalta lösning.>  

6 Finansieringsanalys 
<Redovisa hur förändringsinsatsen ska finansieras, inklusive eventuellt lånebehov.>  

7 Hinder, risk- och komplexitetsanalyser 

7.1 Hinderanalys 
 

<Redovisa identifierade hinder och förslag på hantering> 

 

Hinder Åtgärd Koppling till nytta Klart till Kostnad Ansvarig 
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7.2 Identifierade risker  
<Redovisa identifierade risker och förslag på hantering> 

 

Riskområde 

(organisation; 

teknisk lösning; 

leverantörer; 

intressenter) Beskrivning av identifierad risk 

Sannolik

het 

Konse-

kvens 

Hantering och ansvarig  

Lå
g 

M
ed

el
 

H
ö

g 

Lå
g 

M
ed

el
 

H
ö

g 

         

 

 

7.3 Komplexitetsbedömning 
 

<Uppskatta förändringsinsatsens komplexitet med hjälp av denna värderingsmodell> 

 

Parametrar för 

karaktärisering 

Beskrivning av låg komplexitet Utvärdering av 

komplexitet 

Beskrivning av hög komplexitet 

(1=icke, 2=låg, 3=komplext, 4=mycket 

komplext) 1. 2. 3. 4. 

Förändringsinsatsens omgivning  

Betydelse Liten betydelse för kund/parter som 

helhet 

        Vital betydelse för kund/parter 

Politiska 

förhållanden 

Hög grad överenskommelse, enkel 

beslutsprocess 

        Många motsättningar, krävande 

beslutsprocess 

Antal intressenter  Få, välkända och förutsägbara 

parter/intressenter/relationer 

        Många och delvis svårförutsägbara 

parter/villkor 

Förändringar Leder till minimala förändringar 

Internt/externt 

        Medför viktiga/stora förändringar 

internt/externt 

Förändringsinsatsens uppgifter och förlopp 

Resultatets funktion Välkänd funktion, 

förutsägbar/definierbar 

        Mycket sammansatt, svårförutsägbar 

Lösning/Teknologi Välkända, rutinmässiga         Delvis okänd, ej rutinmässiga 

Resultatets struktur Ett enskilt sammanhängande system         En rad olika system/resultat 

Tidsramar Generösa – möjliggör sekventiell 

hantering 

        Mycket strama – kräver parallell 

hantering 
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Förändringsinsatsens resurser och organisation 

Resursomfång Enstaka manmånader insats och/eller 

blygsam investering 

        Många manår och/eller mycket stor 

investering 

Deltagarnas 

kompetens 

Homogen professionell och/eller 

kulturell bakgrund 

        Många och mycket blandade – 

professionsmässigt och kulturellt 

Projektorganisation Mindre grupp inom samma avdelning         Många enheter – tvärs över 

verksamheter/leverantörer 

Geografisk placering Fysiskt placerade nära varandra         Stort avstånd  

Förändringsinsatsens 

komplexitet 

      

Används med tillstånd av Svenskt Projektforum 

 

 

 

7.4 Samlad bedömning 
<Bedöm verksamhetens möjlighet att realisera identifierade nyttor baserat på resultatet från riskanalys 

och komplexitetsbedömningen> 

 

<OBS: Desto högre risk och komplexitet innebär desto högre osäkerhet i kostnads- och nyttokalkyler och 

motiverar riskpåslag eller känslighetsanalyser> 

8 Införande och ägarskap 

8.1 Införandestrategi 
<Beskriv realiseringsstrategi (hur nyttorna ska realiseras)> 

8.2 Tidsramar 
<Beskriv översiktligt en realistisk tidsplan för att realisera nyttorna.> 

8.3 Ägarskap 
<Redovisa förslag på sponsor för förändringsinsatsen (ink. styrgruppens sammansättning) samt 

bemanning av nyckelpositioner> 
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9 Förslag till beslut 
<Föreslå beslut: starta en förändringsinsats eller ej, ange varför.> 

9.1 Godkännande  
 

Innehållet i denna version av beslutsunderlaget är granskat och godkänt av förändringsinsatsens sponsor 

och styrgruppsmedlemmar 

Roll Namn  Befattning Datum Underskrift 

     

 

Bilagor  
<Redovisa beslutsunderlagets bilagor> 

 

Nr. Titel 

Avsnitt i Business Case som bilagan 

hör till 
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Mall för 

Nyttorealiseringsstrategi 

 

 

 

 

 

  

<Denna mall är framtagen för att stödja framtagandet av en 

nyttorealiseringsstrategi. Mallen stödjer arbetet med att 

övergripande beskriva varför och hur en verksamhet ska tillämpa 

nyttorealisering i sin verksamhetsutveckling. Användning av mallen 

måste anpassas till aktuella förutsättningar och behov.>  
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1 Inledning 
 

1.1 Dokumentets syfte 
Syftet med nyttorealiseringsstrategin för  < namn på aktuell organisation>  är att beskriva: 

 varför nyttorealisering ska tillämpas 

 styrande principer för nyttorealisering 

 organisationens ramverk för nyttorealisering 
o övergripande roll- och ansvarsfördelning 
o processer som ska tillämpas 
o metoder och verktyg som ska tillämpas kopplat till nyttorealisering (dokumentmallar 

osv.) 
o rapporterings- och uppföljningsstrukturer 
o granskningsrutiner  
o prioriteringsgrunder  

 hur organisationen över tid ska utveckla sin förmåga till nyttorealisering.  

2 Tillämpning av nyttorealisering i <namn på organisation> 
<Redovisa det ramverk för nyttorealisering som kommer att tillämpas i förändringsinsatsens 

genomförande. Ramverket måste vara praktiskt tillämpbart och anpassas till förändringsinsatsens 

storlek och organisationens förmåga till nyttorealisering. Ta hjälp av vägledningen i nyttorealisering> 

 

3 Styrande principer för nyttorealisering i <namn på organisation> 
 <Ta hjälp av de styrande principer som finns i vägledningen för nyttorealisering och ta fram anpassade 

principer för din organisation> 

 

<Beskriv de styrande principer i följande struktur: 

 Namn 

 Förklaring 

 Bakgrund 

 Konsekvenser> 

4 <namn på organisation> ramverk för nyttorealisering 
<Redovisa det ramverk för nyttorealisering som kommer att tillämpas i organisationen. Ramverket 

måste vara praktiskt tillämpbart och anpassas till förändringsinsatsens storlek och organisationens 

förmåga till nyttorealisering. Ta hjälp av vägledningen i nyttorealisering> 
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4.1 Roller och ansvar kopplade till nyttorealisering 
< Beskriv typroller och ansvar kopplade till nyttorealisering.> 

 

4.2 Organisation för nyttorealisering 
 <Beskriv hur nyttorealiseringsfunktionen kommer att organiseras. Detta inkluderar både genomförande 

och uppföljning.> 

 

4.3 Processer som ska tillämpas 
<Beskriv vilka processer som ska tillämpas kopplat till nyttorealisering.> 

 

4.4 Metoder och verktyg som ska tillämpas  
<Beskriv vilka metoder (t.ex. Effektstyrning eller PENG) och verktyg (dokumentmallar osv.) som ska 

tillämpas kopplat till nyttorealisering.> 

 

4.5 Rapporterings- och uppföljningsstrukturer 
<Beskriv rutiner för uppföljning och rapportering.> 

 

4.6 Granskningsrutiner  
<Beskriv när granskning7revision ska genomföras av nyttorealiseringsarbetet.> 

 

5 Målbild för tillämpning av nyttorealisering i <namn på 

organisation>  
<Beskriv med hjälp av e-delegationens mognadsmodell för nyttorealisering organisationens målbild för 

tillämpning av nyttorealisering, inklusive övergripande tidsplan.  
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Mall för 

Nyttorealiseringsplan 

 

 

 

 

 

<Denna mall är framtagen för att stödja framtagandet av planer för 

nyttorealisering. Mallen stödjer arbetet med beskriva hur 

identifierade nyttor ska realiseras och skapar på så sätt goda 

förutsättningar för att de eftersträvade nyttor som ligger till grund 

för satsningens genomförande uppnås. Användning av mallen måste 

anpassas till aktuella förutsättningar och behov.>  
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Innehållsförteckning 
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1 Inledning 

 

1.1 Dokumentets syfte 

För genomförandet av <klistra in namn för aktuell förändringsinsats> har detta dokument två syften: 

1. Definiera det ramverk som kommer att tillämpas för att säkerställa att eftersträvade nyttor 
realiseras 

2. Redovisa planen för realiseringen av prioriterade nyttor. 
 

2 <klistra in namn för aktuell förändringsinsats> ramverk för 

nyttorealisering 
<Redovisa det ramverk för nyttorealisering som kommer att tillämpas i förändringsinsatsens 

genomförande. Ramverket måste vara praktiskt tillämpbart och anpassas till förändringsinsatsens 

storlek och organisationens förmåga till nyttorealisering. Ta hjälp av vägledningen i nyttorealisering> 

  

2.1 Roller och ansvar kopplade till nyttorealisering 

< Redovisa vem/vilka som är nyttorealiseringsansvariga kopplade till förändringsinsatsens 

genomförande, inklusive ansvar och mandat.> 

 

2.2 Organisation för nyttorealisering 

 <Beskriv hur nyttorealiseringsfunktionen kommer att organiseras kopplat till den aktuella 

förändringsinsatsen (t.ex. programkontor, stab, linje). Detta inkluderar både genomförande och 

uppföljning.> 

 

2.3 Styrning och uppföljning av nyttorealisering  

<Beskriv hur styrning och uppföljning av nyttorealisering kopplat till den aktuella förändringsinsatsen 

kommer att genomföras (milstolpar, faser, uppdatering, revidering osv.).> 

 

2.4 Resurser  

<Redovisa individer och andra resurser som behövs för styrning och uppföljning av processen för 

nyttorealisering.> 

 

2.5 Antaganden 

< Redovisa de antaganden och kända förutsättningar som ligger till grund för nyttorealiseringsplanen.> 
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3 Nyttorealiseringsplan 
<Syftet med nyttorealiseringsplanen är att redovisa en sammanställd plan som  

visar på när, var, hur och av vem nyttor kopplade till en specifik förändringsinsats  

Kommer att realiseras. Nyttorealiseringsplanen redovisar de utvecklingsinsatser  

och förändringar som behöver genomföras för att  

realisera planerade nyttor, liksom hur de ska mätas och följas upp.>  

<Arbetet med nyttorealiseringsplanen är en iterativ process, där den första versionen sannolikt inte 

kommer att ha all information tillgänglig.> 

<Syftet med  den övergripande nyttorealiseringsplanen är att tillhandahålla en överblicksbild på 

aktuella möjliggörare, prioriterade nyttor och identifierade beroenden.> 

<Syftet med nyttoprofilen är att detaljerat och konkret beskriva hur den aktuella nyttan ska realiseras, 

vem som är ansvarig, tid till nytta, identifierade beroenden och hinder, hur nyttan ska mätas och följas 

upp samt vilka resurser som behövs för realiseringen. > 

 

3.1 Övergripande nyttorealiseringsplan 

<Redovisa ett övergripande gantschema 

• start och slutpunkter för aktuella möjliggörare   
• start och slutpunkter för prioriterade nyttor 
• identifierade beroenden> 
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3.2 Nytta #1 

 

Nytta #1 
Namn <Nyttans namn> 

ID <Nyttans ID-nummer> 

Beskrivning 
<Beskrivning av nyttan och vart den uppkommer> 

 

Kategori 

<Ekonomisk eller kvalitativ?> 

 

<Bestående / ökande / enstaka tillfälle: 
Bestående nytta: En nytta som uppnås tidigt och fortsätter, t.ex. licenskostnad för 
mjukvara som inte längre behövs 
Ökad nytta: En nytta som ökar över tiden, t.ex. kunders användande av nya e-
tjänster 
Enstaka tillfälle: En förmån som bara inträffar en gång, t.ex. en 
kostnadsbesparingar.> 

 

Nyttorealiserings-
ansvarig 

<Ange vem som är ansvarig för att realisera nyttan> 

Nödvändiga 
förändringar 

<Beskriv nödvändiga aktiviteter för att nyttan ska kunna realiseras> 

Nyttorealiserings-
period 

<Ange tidsperiod tills nytta ska vara fullt realiserad>  
 

Beroenden 
Beroende Beskrivning 

  

  

  

  
Hinder 

Hinder Åtgärd Ansvarig Klart till 

    

Resurser    

    

Mätning 
Beskrivning av 

nyckeltal 
Baseline Målvärde 1:a mätning Intervaller Mätansvarig 

      
Resurser 

Namn Omfattning (%) Tidsperiod 
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Vägledning i nyttorealisering 

Mall för Nyttoregister 

 

 
 

 

 

 

 

 

<Denna mall är framtagen för att stödja framtagandet av 

Nyttoregister. Mallen stödjer arbetet med att dokumentation och 

uppföljning av identifierade nyttor. Användning av mallen måste 

anpassas till aktuella förutsättningar och behov>  

Mallen finns elektroniskt att ladda hem på E-delegationens hemsida 
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Samma mall som förra, fast i ett enklare format 

 

 



Vägledning i nyttorealisering 2.0 Bilaga 12  Goda Exempel – skatteverket 

93 
 

 

Vägledning i nyttorealisering 

Goda Exempel 

Skatteverket 

 

 

Övergripande tidplan för införande av nyttorealisering 

Översikt satsning – effekthemtagning inom Skatteverket 

Grov tidplan för genomförandet av nyttorealisering 
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Övergripande tidplan Införande 

Produktmål Beskrivning 

P1 Uppdaterad beskrivning över effekthemtagningskoncept och dess påverkan 

på övriga processer 

P2 Riktlinjer för nyttovärdering  

P3 Rutin för arbete med att överföra nyttor från nyttovärdering till 

effekthemtagningsplan och effektuppföljningsplan och framtagning av 

arbetssätt för att realisera effekthemtagningsplanen 

P4 Effekthemtagningsregister 

P5 Kravställning kringliggande processer 

P6 Rollbeskrivning för samtliga roller, effekthemtagningsansvarig, 

effektuppföljningsansvarig mfl. 

P7 Stöd och riktlinjer för samarbete för effekthemtagning mellan 

organisationsgränserna 

P8 Informationsmaterial om nyttorealiseringskonceptet 

P9 Genomförd utbildning till ledning, styrgrupp, region, chefer mfl 

P10 Publicering intranät 

 

Processteg i Pejl Fram 

till 

BP 

Planerad 

färdigtidpunkt 

Projektanalys BP3 2012-10-15 

Specifikation BP4 2013-03-31 

Genomförande BP5 2014-12-31 

Projektavslut BP6 2015-03-01 

 

 

Aktivitets- 

grupp 

Gruppering av aktiviteter: Klart datum: 

1 Övergripande delar som kommer att 

genomföras under hösten 2012: 

1. Koppling effekthemtagning till 

Kostnad/Nyttoanalys – översyn av mallar och 

beskrivningar av arbetssätt som ska kravställas 

mot bl a Verksamhetsutvecklingsprocessen 

2. Definitioner och beskrivningar av roller och 

ansvar 

2012-12-31 
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3. Effekthemtagningsregister över de 8-10 

viktigaste utvecklingsinsatserna i portföljen för 

2013.  

2 Fortsättning beskrivningar, mallar och 

förutsättningar.  

Integration med kringliggande processer. 

Förbereda för budgettilldelning 2014. 

2013-06-30 

3 Tillämpa inarbeta och utbilda för att få mer fart 

och förankring 

2013-12-31 

4 Kontinuerlig uppdatering, uppföljning, 

efterlevande och löpande förbättringar 

2014-12-31 

5 Ny mognadsanalys 2015-05-31 
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Översikt satsning  

effekthemtagning inom Skatteverket 

 

-Mognadsanalys

-Förstudie 

införande e-

delegations 

koncept 

Effekthem-

tagning 2012-08-

31

-Uppstart 

införanade prel 

2012-09

2012 20152011

-Införande -

koncept för 

effekthem-

tagning

2013-2014

-Fortsatta 

förbättrings-

aktiviteter

2016ff

-Genomfört plan 

för effekt-

hemtagnings-

koncept 

-Ny 

mognadsanalys

-Definiera och ta 

fram plan för 

fortsatta 

aktiviteter

-Initierat WS för 

mognadsanalys
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Gruppering aktiviteter – grov tidplan för genomförandet 

-Integration med 

och kravställning 

på kringliggande 

processer

-Förutsättningar 

för budget-

tilldelning 2014

2013-06-30 2014-12-312012-12-31

-Tillämpa, 

inarbeta, utbilda 

för mer fart och 

förankring

-Uppföljning av 

produktmål P2, P3, 

och P6

2013-12-31

-Ny 

mognadsanalys

-Ny reviderad 

handlingsplan för 

fortsatta 

aktiviteter

-Uppföljning av 

produktmål P1

2015-05-31

-Kontinuerlig 

uppdatering, 

uppföljning och 

löpande 

förbättringar 

-Uppföljning av 

produktmål P1, P2, 

P4 och P6

-Beskrivningar, 

mallar, roller, 

koncept och lägga 

grundläggande 

förutsättningar

-Uppföljning av 

produktmål P4 

effekthem-

tagningsregister

Start 
Sep 

2012

Projektaktiviteter i fokus tom dec 2013, sedan fokus på uppföljning och få ut genomförandet i 
linjen.
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Vägledning i nyttorealisering 

Goda Exempel 

Lantmäteriet 

 

 

 

Avslutsrapport – Fas 1 av införande av nyttorealisering 

Exempel på Kalkylfaktorer 

Stöd-principer för värdering av nyttor 
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Avslutsrapport 
 

Uppdrag  
Nyttorealisering Lantmäteriet 

Fas 1 
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1 Bakgrund 
Uppdraget baseras på den mognadsmätning som genomfördes i samarbete med E-
delegationen våren 2012 – Lantmäteriet har valt att satsa på ett antal 
förbättringsåtgärder som redovisades i rapporten i ett första uppdrag och har som 
ambition att fortsätta med ytterligare ett uppdrag ”fas2” efter att vi provat föreslaget 
arbetssätt under 2014.  
 
Lantmäteriet har även som avsikt att under början av 2015 göra en förnyad 
mognadsmätning i syfte satsa på rätt åtgärder inom Uppdraget för ”fas 2”.  
 
Mognadsmätningen har varit en mycket värdefull aktivitet i syfte att få en gemensam 
nulägesbild samt ett gemensam tidsatt framtida önskat läge. Det har också resulterat i 
många värdefulla dialoger och skapat en bättre förståelse för nyttorealiseringskonceptet 
i vår organisation. 

2 Effektmål  
 
Uppdraget: Effektivare och mer kontrollerat sätt att värdera och realisera beräknad 
nytta av gjorda satsningar  
 (oavsett om de finns i portföljen, bedrivs som projekt, uppdrag eller 
satsningar i linjen )  
         
 Resultat: Effektmålet uppnått.  
Ett effektivare och mer kontrollerat sätt att värdera och realisera beräknad nytta av 
gjorda satsningar är framtaget och används redan. Nyttorealiseringskonceptet är 
framtaget i första hand med tanke på att användas tillsammans med PPS men är 
applicerbart på alla satsningar som ska ge nytta.    

3 Omfattning och resultat 
 

NYTTOREALISERINGSPROCESS OCH FÖRÄNDRINGSLEDNING  
Uppdraget: Fortsätt integrera nyttorealiseringskonceptet mot befintliga styr- och 
stödprocesser, modeller och rutiner i verksamheten samt etablera en effektiv 
förändringsledning.  
 
”Skapa den röda tråden” dvs inarbeta nyttorealiseringskonceptet i 
verksamhetsplanering, resultatdialoger och befintliga styrmodeller (som i t.ex. 
styrkort) samt erfarenhets återvinna kunskap från tidigare satsningar. Idag finns 
nyttorealisering beskriven i portföljstyrning och beställarprocessen (PPS).  
 
Processer som identifierats är och kan integreras till en nyttorealiseringsprocess:  

 Verksamhetsplanering 

 Verksamhetsuppföljning  

 Portföljsstyrningsprocessen 

 Beställarprocessen inklusive förändringsledning 

 Utvecklings- och avvecklingsprocessen 

 Kravhanteringsprocessen 
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Resultat – integrerade processer: 
Hur och när nyttorealiseringsprocessens ska kopplas till processerna ovan är 
identifierade och förslag framtagna. Dock har inget samband identifieras med 
kravprocessen.  
 
För att vara ett bra underlag till verksamhetsplanering och 
verksamhetsuppföljning krävs att nyttorna på tänkta eller gjorda satsningar är 
identifierade, kvantifierade och värderade på ett jämförbart sätt samt 
uppföljningsbara. Nyttorealiseringskonceptet innehåller ett enhetligt arbetssätt för 
att ta fram effektkedja, nyttostruktur, kvantifiera nyttor och värdera nyttor. För att 
nyttan ska värderas som säker krävs att den ska vara faktabaserad och mätbar. 
Nyttorna värderas även som ekonomisk nytta i pengar, inbesparad arbetstid eller 
kvalitativ nytta. Noteringen görs om nyttan påverkar budget.  
 
För att stödja verksamhetsplaneringen och uppföljning på Lantmäterinivå har ett 
Nyttorealiseringsregister tagits fram – en så länge endast i Excel format. 
Nyttorealiseringsregistret möjliggör en uppföljning av utvecklingsinsatser på längre 
sikt. Likaså att få ett samlat grepp om vilka nyttor som förväntas falla ut under de 
kommande åren. Användandet av ett nyttorealiseringsregister leder till att 
ambitionsnivån att följa upp nyttorna höjs samt framförallt att nyttorna i större grad 
kommer att realiseras.  

 
Det framtagna nyttorealiseringskonceptet följer Beslutspunkter i PPS och blir på 
så sätt ett stöd till portföljstyrningsprocessen tillsammans med 
nyttorealiseringsregistret och beställar- och utvecklingsprocessen. 
Arbetsgången i PPS är detaljstuderad och vissa ändringar/tillägg är föreslagna. 
De beslutspunkter i PPS som nyttorealiseringskonceptet involveras i är BP0-BP1, 
BP3, BP5 och BP8. 
Konceptet har provkörts i BP0-BP1 på E-ansökan i fastighetsbildning och 
förbättrats, färdigställts och använts i skarpt läge för Lagringslösning NNH. 
Samtliga, ca10 deltagare i Lagringslöning, var mycket nöjda med genomförandet 
och särskilt den gemensamma bild de fått på projektets innehåll och leverenser.  
 
För de utvecklingsinsatser som pågår under en längre tid, exempelvis över 1 år, 
föreslås att en kontroll genomförs för att säkerställa att den förväntade nyttan inte 
har förändrats. Det möjliggör för beslutsfattare på olika nivåer att fatta proaktiva 
beslut om att avbryta en utvecklingsinsats som inte uppnår den nyttoeffekt som 
eftersträvats. Förslaget är att en BP5 bestäms för detta ändamål. 
 
För en mer detaljerad beskrivning hänvisas till Handledning för nyttorealisering.   
 
Avstämning, förankring och framtagande av förslag till förbättringar har genomförts 
med olika beredningsgrupper. Dessa beredningsgrupper är Utveckling och 
systemförvaltning,  
Mål och resultatstyrning samt Verksamhetsutveckling.  
 
Samarbete pågår med controllers på Ledningsstöd för att integrera 
nyttorealiseringskonceptet med verksamhetsplanerings- och uppföljnings-
processen. I verktyget Stratsys har en flik lagts till som möjliggör en koppling till 
nyttorealiseringsregistret (manuell hantering).  
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Planeringsdirektören har ställt krav på en skarp uppföljning av de förväntade 
nyttoeffekterna på 14-15 avslutade projekt till tertialuppfölning T1 2014. Arbetet 
har påbörjats dels med informationsmöte med berörda beställarna, dels med 
underlag för att se hur lätt respektive svårt en uppföljning av nyttoeffekterna är. 
Stöd för uppföljning kommer att lämnas till de beställare alternativt 
nyttorealiseringsansvariga i enlighet med framtaget nyttorealiseringskoncept om 
behov finns.  

 
Planeringsdirektören är enligt fattat beslut ägare till Nyttorealiseringsregistret. 
Projektkontoret har det operativa ansvaret att se till att innehållet upprätthåller god 
kvalité. 
 

    ROLLER OCH ANSVAR 
 
 
Uppdraget: Tydliggöra ansvar och mandat för förändringsledning, 
nyttorealiseringsansvarig och utse uppföljningsansvarig. OBS! Dessa är ”tilläggsroller” 
till befintliga befattningar. 
 
Roller som identifierats är:  

 Portföljansvarig  

 Beställare/(Projektägare) 

 (Förändringsledare)  

 Högsta ledning  

 Verksamhetsansvariga (Nyttorealiseringsansvariga)  

 Controllers (Uppföljningsansvarig)  

 Projektledare 
 
Resultat – roller och ansvar 
Förtydligande av rollen som nyttorealiseringsansvarig samt framtagande av en ny roll 
såsom effektcontroller, se nedan. Tidigare förslag har varit att portföljansvarig även har 
rollen som effektcontroller. Frågan kvarstår dock hur det ska genomföras. Ledningsstöd 
ska ansvara för registret.  
 

 
 
Beställare och nyttorealiseringsansvariga är obligatoriska deltagare i de workshops som 
anordnas för att ta fram nyttoobjekten och förväntade nyttoeffekter. De ska även 
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godkänna hela konceptet med nyttoobjektbeskrivning och nyttorealiseringsplan i de 
enskilda fallen. Ytterligare deltagare från verksamhet och koncern samt projektledare 
deltar i dessa workshops men är inte obligatoriska deltagare. I de två 
utvecklingsinsatserna som nyttorealiseringskonceptet har använts så har 
beställaransvaret och nyttorealiseringsansvaret tydliggjorts för de som har dessa roller. 
Det har även påpekats att nyttorealiseringsansvariga ska vara styrgruppsmedlemmar.  
 
 
STÖD, KOMPETENS OCH UTBILDNING 
Uppdraget: Utveckla och effektivisera tillgång till stöd för verksamheten under 
utvecklingsinsatsen och samt när i tiden nyttor ska realiseras.  
 
Ta fram och genomför utbildningar anpassade till olika roller med olika djup i ämnet 
samt kommunicera goda exempel.  
 
Resultat – stöd, kompetens och utbildning 
Utbildning: 
Två halvdagars utbildningar kommer att genomföras den 19 och 20 februari. Detta ska 
ge erforderlig kompetens att, på ett enhetligt och strukturerat sätt, genomföra 
workshopar på det sätt som är framtaget i nyttorealiseringskonceptet. Dessutom 
genomförs en kortkurs i nyttorealiseringsregistret för uppdatering. Utbildningsmaterialet 
är framtaget på det sätt att det med lätthet kan återanvändas.     
 
Särskilt genomförda förankringar: 

 Projektledarnätverket Tema Nyttorealisering 20121018 

 Workshop Samsyn och nuläge 20130211  

 E-delegationens seminarium på Lantmäteriet 20130530 med 75 deltagare   

 Träff med utvecklingschefer 

 Träffar med Ledningsstöd 

 Träff med beställare inför uppföljning av avslutade projekt 

 Artikel på Insikten 

 2 utvecklingsinsatser som genomförts workshopar enlig konceptet 

 Presentationer i beredningsgruppen Mål och resultatstyrning 

Stödmaterial: 

 Handledning nyttorealisering  

 Utbildningsmaterial Kalkylfaktorer 

 ppt – presentationer  

Mallar för att ta fram: 

 Effektkedja 

 Nyttostruktur 

 Värderinga av nyttor 

 Risklista 

 Nyttouppföljningsprotokoll 

Samlade mallar: 

 Nyttobeskrivning innehållande ”mallflikar” för effektkedja, 
nyttoobjektstruktur, värdering av nyttor, effektrisk, uppföljning i 
nyttorealiseringsregistret inkl uppföljningsprotokoll 
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Checklista:  

 Nyttoidentifiering 

PPS: 

 Nyttovärderingskalkyl 

 Nyttorealiseringsplan 
 

BESLUTSUNDERLAG 

Uppdraget: Ta fram förslag och implementera ett strukturerat sätt att arbete kring 

nyttovärderingar och business case (inkl nyttorealiseringsplanen). Se till att portföljen och 

verksamhetsuppföljning och verksamhetsplanering beaktar förväntade och uppdaterade 

nyttor med satsningar (uppdateras löpande) samt vidtar eventuella åtgärder om det krävs 

för att uppnå nyttan.   

Att göra:  

 Säkerställ att kvantitativa & kvalitativa nyttor värderas och hanteras på ett 
strukturerat och likartat sätt.  

 Ta fram ett koncept där intressenter är med vid bedöma initiativ tidigt i 
processen (”vid beslut om BP0 dvs starta bedöma initiativ”)  

 Säkerställ att hela livscykelkostnaden beräknas och säkras i 
nyttovärderingskalkylen  

 

Resultat – beslutsunderlag 

Nyttorealiseringskonceptet i sig säkerställer att nyttor i större utsträckning värderas lika 

och hanteras på ett strukturerat och likartat sätt. Värdering av nyttor, kalkylfaktorer, finns 

framtaget men bör beaktas som ett levande dokument och fyllas på allteftersom 

Lantmäteriet blir bättre och bättre på värdering. Kalkylfaktorsdokumentet bör ägas av 

Ledningsstöd.  

Nyttorealiseringskonceptet grundar sig på att säkerställa nyttoeffekter från BP0 till PB8 + 

relevant nyttorealiseringsperiod, max 5 år 

I Nyttovärderingskalkylen ingår förutom nyttovärdering kostnader för verksamhet, 

verksamhetsförändringar och projektkostnader samt finansieringsalternativ. Endast 

nyttodelen ingår i nyttorealiseringskonceptet.  

 
VERKTYG OCH STÖD 
Uppdraget: Verktyg löser inte problemen, men kan styra till önskat beteende mot 
utveckling 
  
Att göra:  

 Ta fram ett koncept/metod för att värdera nyttor – där intressenter samlas 
och tar fram nyttan  

 Ta fram ett enkelt Nyttoregister. 
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Resultat – verktyg och stöd 

 Nyttorealiseringskoncept framtaget 

 Nyttorealiseringsregister framtaget med innehåll från nyttovärderings, kalkyl 
för repsektive projekt som funnits lagrad i Antura (vårt 
portfölj/projektstyrningsverktyg)  

 Pilot nyttoregister i ett första steg 
 
 
 

Fortsättning del 2 – att göra…… 

Uppdrag från Planeringsdirektören: Pågående arbetet med införande och genomförande 

finns i en Genomförandeplan. 
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Kalkylfaktorer Nytta (minskad kostnad eller 
ökad intäkt) 

Värde Källa/kommentar 

Värdering av arbetstid - 
företag  

Frigjord tid för företagare   160 kr LM/Frans? 
Tillväxtverket/Malin? 

Värdering av arbetstid - 
privatpersoner 

Frigjord tid för privatpersoner 
värderas utifrån SCB statistik och 
Tillväxtverkets databas Malin 

50 kr E-delegationen 
Behövs denna? 

Faktisk arbetstid Den faktiska arbetstiden är 
årsarbetstiden med avdrag för 
semesterdagar, sjukfrånvaro m.m. 
som sysselsatta har rätt till enligt 
lag eller avtal. 

1600 
timmar/år 

OBS! Nytta, ej 
produktionstid. Rätt 
siffra? 

Nyttohemtagnings-
period 

Nyttohemtagningsperioden är den 
tidsperiod under vilken nyttorna 
för en specifik satsning hämtas 
hem.  

5 år För att förenkla kalkylerna 
och uppföljning av nyttor i 
Nyttoregistret, har 
Lantmäteriet beslutat att 
alltid använda en 
nyttohemtagningsperiod 
på 5 år. 

Arbetstid internt - 
Lantmäteriet 

Timkostnad för anställda på 
Lantmäteriet i genomsnitt 

590 kr Kollas av LM 

Arbetstid konsulter, 
nivå 1 

Timkostnad för externa konsulter, 
nivå 1 

800 kr Kollas av LM 

Arbetstid konsulter, 
nivå 2 

Timkostnad för externa konsulter, 
nivå 2 

1 200 kr Kollas av LM 

Minskad total kostnad 
för lagring och 
förvaltning av data 

Nyttan av att minska kostnad för 
fysisk lagring och förvaltning av 
databas, 10 Tb (endast en av 
denna och nedanstående nytta 
ska beräknas) 

150 tkr/10 
Tb 

LM: Kolla med Jonas W. 
Ska olika nivåer finnas - 
ajourhållningskrav skiljer 
mellan olika data 

Ökad 
kostnadseffektivitet för 
lagring och förvaltning 
av data 

Nyttan av minskad styckkostnad 
(endast en av denna och 
ovanstående nytta ska beräknas) 

    

Samhällsnyttor,  
miljöpåverkan, 
översvämning, 
människoliv, 
rättssäkerhet mm mm 

Fylls på successivt    Använd basdata från 
genomförda studier och 
analyser. Informations 
finns hos "Ledningsstöd" 

Rekrytering Vad kostar det att rekrytera en ny 
medarbetare. Genomsnittligt 
värde för olika kategorier. Eller 
olika schabloner för olika 
kategorier? Chef? Utvecklare? 
Administratör? Ekonom?   

Siffror finns.. 
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Kalkylfaktorer Nytta (minskad kostnad eller 
ökad intäkt) 

Värde Källa/kommentar 

Sjuktimme 
Kostnad för en timmes 
sjukfrånvaro   

  

Värdering av mjuka 
nyttor 

När externa personer/företag 
upplever en positiv känsla (ökat 
förtroende, ökad tillgänglighet, 
ökad trygghet etc) som följd av ett 
projekt ska följande metod 
användas för värdering av nyttan: 
Timkostad * antal berörda * andel 
berörda * parameter mellan 1 och 
3 beroende av hur stor påverkan 
är" (ex 160*2000*20%*2,3). 
Parametern sätts till ett 
genomsnittsvärde av de tre 
största faktorerna - trygghet, 
tillgänglighet etc - värerade mellan 
0 och 3   

Diskussionspunkt 

Påslag på lön Påslaget  beräknas som lön 
inklusive sociala avgifter samt 
med påslag för kostnader som kan 
relateras till en anställd såsom 
utbildning, resor, telefon, dator 
m.m 
Påslaget ska också inkludera del av 
gemensamma kostnader 

90% E-delegationen 
Behövs denna? 

Kalkylränta Den räntesats som används för att 
i investeringskalkyler räkna om 
inkomster och utgifter som infaller 
vid olika tidpunkter (och som 
därför inte är direkt jämförbara) 
till ett gemensamt basår.  
Kalkylräntan är en realränta och 
påverkas därför inte av 
inflationen.  

4%  Ofta missvisande i 
nyttovärderingsanalys, bör 
undvikas Användbart i 
känslighetsanalyser. Ska 
sättas i relation till 
inflationsnivån 

Goodwill En procent ökning i NKI - vad är 
detta värt? 

  Fatta beslut om detta ska 
med eller inte 
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Nyttorealisering 

Stöd – principer för värdering av nyttor  

 

1. Redovisa nyttor och kostnader (onyttor) per intressent 

Effekter kan uppkomma inom den egna organisationen såväl som utanför. Det är viktigt att ha ett 

brett synsätt och få med alla intressenter i analysen. Samtliga de effekter som identifieras med en 

satsning i verksamhetsutveckling behöver redovisas kopplat till vart de förväntas uppkomma. 

Detta innebär att separera och redovisa kostnader och nyttor per målgrupp (myndigheten, andra 

offentliga organisationer, privatpersoner, företag och ideella organisationer samt samhället).  

Observera att samma nytta kan uppstå hos olika intressenter, och ska då redovisas på flera 

ställen. 

 

2. Tillämpa försiktighetsprincipen i värderingen av nyttor  

Identifieringen av kostnader och nyttor kopplade till ett specificerat handlingsalternativ bygger 

på antaganden och är ett försök att prognostisera en osäker framtid. Initiala uppskattningar 

övervärderar oftast nyttor samt underskattar eller negligerar kostnader för att realisera dessa 

nyttor (i ett tidigt skede när realiseringsplanerna är otydliga är det svårt att specificera 

kostnader). Sträva därför efter att göra så realistiska och välunderbyggda antaganden som möjligt 

till grund för kalkylvärden.  

 

3. Utgå så långt som möjligt från reella siffror 

Använd faktiska kostnader så långt som möjligt (löner, konsulter, licenser, material osv.), använd 

schabloner (t.ex. förvaltningskostnader uppskattas till X procent av utvecklingskostnaden osv.) 

enbart i nödfall eller initialt.  

Kalkylfaktorer finns framtagna och kommer att kompletteras löpande (se kap 3 nedan). 

 

4. Bestäm hur frigjord tid ska värderas 

Frigjord arbetstid kan användas, och därför också värderas, på olika sätt. T.ex. kan 

tidsbesparingar användas för personalneddragningar (minskade lönekostnader), mer tid för 

kundservice (nöjdare kunder), ökad fokus på att beta av ärendebalanser (färre öppna ärenden), 

lägre arbetsbelastning (nöjdare medarbetare?).  
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Redan i målformuleringen för en specifik satsning bör det framkomma hur frigjord arbetstid ska 

värderas. Detta är särskilt viktigt vid värdering av nyttor som uppkommer utanför den egna 

organisationen, t.ex. hos myndighetens målgrupper (privatpersoner och/eller företag). En princip 

bör vara att enbart värdera de nyttor i pengar som också kan realiseras i verifierbara 

kostnadsbesparningar eller intäktsökningar.  

 

5. Involvera rätt personer i identifiering och värdering av kostnader och nyttor 

Kvaliteten på analysen av kostnader och nyttor förknippade med ett handlingsalternativ är 

beroende av att rätt personer involveras i processen. Gruppdynamik, upplevd delaktighet, 

involvering av experter och beslutsmässighet är alla faktorer som påverkar kvaliteten i analysen. 

Till exempel kan det vara svårt att identifiera och värdera nyttor för en intressent som inte är 

representerad i arbetsgruppen. 

 

 Vid godkännande under BP0 tas beslut om hur värderingsgruppen ska bemannas 

 Värderingsgruppen ska alltid bestå av beställare och nyttorealiseringsansvarig 

 Processägare bör även ges möjlighet att delta i värderingsgruppen. 

 Vid stora nyttor hos externa intressenter bör även representanter från dessa beredas plats i 

värderingsgruppen. 

 Värderingsgruppen ska alltid bestå av minst  2 personer, varav en genomgått utbildning i 

Nyttovärdering. Vid behov ska en workshopledare leda värderingsarbetet  

 Effekt Controller kan i vissa fall delta vid värderingen 

 Verksamhetscontroller bör delta 

 

6. Nyttan att kunna undvika framtida kostnader ska bara inkluderas om det är 

säkert att kostnaden uppkommer om det aktuella förslaget inte genomförs 

En ofta förekommande diskussion är om nyttan med att framtida kostnader kan undvikas ska 

inkluderas i beslutsunderlaget på nyttosidan för ett specificerat handlingsalternativ (ett exempel 

är undvikta rekryteringskostnader pga. en ny och effektivare arbetsprocess). Nyttan ska enbart 

tas med om det går att visa på att kostnadsökningen säkerligen uppkommer utan den föreslagna 

åtgärden.  

 

7. Hantera osäkerheter med hjälp av känslighetsanalyser och aktiv riskhantering 

Osäkerheten i de första versionerna av beslutsunderlaget kan vara stor på grund av att 

handlingsalternativen inte är tillräckligt preciserade. Det finns också en påvisad, systematisk 

tendens om alltför stor optimism vid värdeanalyser, man tenderar att överskatta potentiella 
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nyttor, underskatta tidsåtgång och kostnader samt förbise risken att man kommer att begå 

misstag. 

En mall för att hantera osäkerhet i nyttor finns framtagen som stöd (två förslag finns ) 

 

8. Estimera livscykelkostnaderna för satsningen  

Utgå från ett livscykelperspektiv vid uppskattning av satsningens kostnader. Identifiera summan 

av alla återkommande och unika kostnader kopplade till den aktuella lösningen (t.ex. e-tjänst, 

process, system) vilket inkluderar kostnader för förstudier, anskaffning, installation, drift, 

underhåll och uppgradering, utbildning, anpassning av processer och arbetssätt samt 

avvecklingskostnader.  

(Projekt- och verksamhetskostnader ingår ej i uppföljning av nyttor. Nyttohemtagningsperioden 

är fastställd till 5 år. I nyttovärderingskalkylen finns en kolumn för kostnader efter 5 år, kallad 

”senare”. Där bör totala livscykelkostnader in. Checklista för BP0) 

 

9. Undvik dubbelräkning av identifierade kostnader och nyttor 

Dubbelräkning av kostnader och nyttor måste undvikas.  

För att undvika detta har en mall för nyttostruktur tagits fram. Vilka av de i 

Nyttovärderingskalkylen identifierade och värderade nyttorna som ska registreras i Nyttoregistret 

och därefter följas upp enligt lantmäteriets rutiner beslutas vid BP1 (kan komma att justeras vid 

kommande BP innan projektet avslutas). 
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Vägledning i nyttorealisering 

Goda Exempel 

Arbetsförmedlingen 

 

AF-Nytta - Arbetsförmedlingens Excel baserat verktyg för beräkning och 

dokumentation av framtagna nyttor (ifylld med exempel data) 
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Vägledning i nyttorealisering 

Goda Exempel 

Migrationsverket 

 

 

Nyttoanalysrapport 

Nyttohemtagningsplan 
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NYTTOANALYSRAPPORT 

för <Projektets namn> 
 

<Ta bort denna text när dokumentet är klart:  

- Dokumentet används främst under analys-/planeringsfasen. 
- Använd mallen Nyttotabell som stöd för att ta fram underlaget till dokumentet. 
- Nyttoanalysrapporten är en förutsättning för TG 2-beslutet.> 

 

Bilagor 

Nyttotabell 
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Innehållsförteckning 
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1 Sammanfattning 

1.1 Nyttoperiod  

<Ange nyttoperiod, dvs den tid som nytta och kostnader beräknas för.> 

1.2 Projektbudget 

<Ange projektets budget.> 

1.3 Resultat av nyttoanalys 

<Beskriv resultatet av nyttoanalysen, med framtida besparingspotential. Ange från och med vilket år 

besparingen sker.> 

1.4 Tidpunkt för break-even 

<Ange tidpunkt för break-even dvs den tid då beräknade nyttor går jämt upp med beräknade 

kostnader.> 

2 Ändringslogg 

<För varje revidering av dokumentet: gör en detaljerad beskrivning av de ändringar som gjorts.> 

3 Deltagare och tider 

3.1 Första nyttoanalysen 
<Ange tidpunkt och varaktighet för nyttoanalysen. Gör en lista över samtliga deltagare med en notering 

för varje revidering.> 
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4 Mål- och syfte  

Aktivitet 

<Beskriv kort den utveckling som ska nyttovärderas, t ex 

 Ett nytt xxx 

 Förbättrat yyy 

 Etc.> 

Effektmål 

<Beskriv kort effektmålen för utvecklingen, t ex 

1. Öka andelen xxx 

2. Minska yyy 

3. Sänka kostnader för zzz 

4. Förändrar arbetsinnehållet så att aaa 

5. …> 

Revidering av Nyttoanalysen 

<Ange planerade tidpunkter för revidering/uppföljning av nyttoanalysen.> 

5 Metod 

Avgränsningar 

<Ange vad som ingår/inte ingår> 

Generella antaganden 

<Beskriv de generella antaganden som gäller för nyttoanalysen.> 

Grunduppgifter som gäller för nyttoanalysen 

Kostnadsslag Timkostnad (kr) 

Migrationsverkets personal (inkl. lokalkostnader) <xxx> 

Timkostnad för Migrationsverkets sektionschefer <yyy> 

Timkostnad för Migrationsverkets kontorschefer <zzz> 

Timkostnad för medborgare 100 

Etc.  
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6 Nyttor  

<Använd det sammanfattande dokumentet Nyttotabell som underlag för beräkningen>. 

6.1 A: Internt (Processer och verksamhetsområden) 

Beskrivning av nyttan 

ID Namn/beskrivning Beräkningsmetod och 
uppskattningar/antaganden 

Den beräknade nyttan Nyckeltal 

A.1     

A.2     

A.3     

6.2 B: Kund (och kundkategorier) 

Beskrivning av nyttan 

ID Namn/beskrivning Beräkningsmetod och 
uppskattningar/antaganden 

Den beräknade nyttan Nyckeltal 

B.1     

B.2     

B.3     

6.3 C: Andra myndigheter och intressenter 

Beskrivning av nyttan 

ID Namn/beskrivning Beräkningsmetod och 
uppskattningar/antaganden 

Den beräknade nyttan Nyckeltal 

C.1     

C.2     

C.3     

6.4 D: Samhälle 

Beskrivning av nyttan 

ID Namn/beskrivning Beräkningsmetod och 
uppskattningar/antaganden 

Den beräknade nyttan Nyckeltal 

D.1     

D.2     

D.3     
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HEMTAGNINGSPLAN 

Plan för hemtagning/realisering av nytta för projektet  

 

System för lägenhetsbesiktningar 

Innehållsförteckning 

 

1 SAMMANFATTNING ................................................................................................. 126 
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2 ÄNDRINGSLOGG ...................................................................................................... 127 

3 NYTTOR OCH ANSVARIGA FÖR HEMTAGNINGEN AV DESSA ..................................... 128 
3.1 A: Internt (processer och verksamhetsområden) ...................................................................... 128 
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1 Sammanfattning 

Den övergripande nyttan av projektet är den effektivitetsvinst som det nya systemet ger. 

Effektivitetsvinsten i de olika delarna och att platser frigörs i ABE lägenheterna leder till en ökad 

beläggningsgrad. Det är i huvudsak ur denna som den ekonomiska nyttan skapas. Så länge vi upphandlar 

ABT platser ger varje procentökning av beläggningsgraden i ABE systemet ger  en besparing på 22 

miljoner/år. Utan ABT ger varje procentökning av beläggningsgraden 5,5 miljoner/år. 

 

Den ökade effektiviteten skapas på flera ställen i det nya systemet, de viktigaste faktorerna är  

• Förbättrat flöde av lägenhetsbesiktningar och andra uppdrag. 

• Standardisterat/digitalt besiktningsprotokoll, med felanmälan. 

• Förenklad hantering av felanmälningar/åtgärdsbeställningar. 

• Förenklad/digital hantering och ökad kontroll av åtgärdslistor. 

Effektivitetsnyttan uppkommer framförallt längst ut i linjeorganisationen och ansvaret för att styra 

nyttan mot en ökad beläggningsgrad åligger den som styr över mottagningsenheternas 

verksamhetsplaner. I nuvarande organisation verksamhetschefen för VOMO. 

1.1 Ansvarig  

Caroline Henjered. 

Hemtagningsansvarig är den som har huvudansvaret för mottagningsenheternas boende i landet. I 

nuvarande organisation är det Chefen för VOMO. I kommande organisation kommer det ansvaret att 

ligga på någon annan.   

 

1.2 Nyttor, åtgärder och ansvar 

 Nytta 1 … Förbättrat flöde av lägenhetsbesiktningar och andra uppdrag. 

Nyttan realiseras i att fler platser görs tillgängliga i ABE, genom att platser klarställs snabbare. 

Nyttan beräknas uppkomma senast 6 månader efter införandet av det nya datasystemet. 

Nyttan mäts i genomsnittstiden för hur länge en plats står i klarställningslägen. Genomsnittstiden 

beräknas att kortas med en dag från 6 dagar till 5 dagar. 

 

 Nytta 2 …Standardisterat/digitalt besiktningsprotokoll, med felanmälan. 

Nyttan realiseras i sparad tid vid lägenhetsbesiktningar, nyttan beräknas uppkomma senast 6 mån efter 

införandet av det nya datasystemet. 
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Nyttan mäts i sparad tid. 10 min/besiktning. 2,6 årsarbetstid. 

 

 Nytta  3… Förenklad hantering av felanmälningar/åtgärdsbeställningar. 

Nyttan realiseras i sparad tid vid felanmälan. Besparing per felanmälan för anmälan, registrering och 

uppföljning är 5 min per anmälan. Totalt 0,625 årsarbetstid. 

 

 Nytta  4… Förenklad/digital hantering och ökad kontroll av åtgärdslistor. 

Nyttan realiseras genom att färre platser står som ” ej tillgängliga ” p.g.a. underhåll eller vatten skada. 

Detta frigör platser i ABE systemet. Nyttan beräknas uppkomma senast 6 månader efter införandet av 

det nya datasystemet. 

Nyttan mäts i antalet platser som kommer till statusen ” ej tillgänglig” p.g.a. underhåll eller vattenskada. 

Antalet platser ska minska med 10% , från 600 till 540, och tiden som de står som ”ej tillgänglig” ska 

minska med 10%. Från 70 dagar till 63 dagar. Totalt minskar antalet platser i statusen ” ej Tillgänglig ” 

med 114 platser.  

   

 Nytta  5 Minskade renoveringskostnader. 

Nyttan realiseras genom att kostnaderna för renovering sänks med 10%, från 2600 kr/lägenhet och år 

till 2340kr/lägenhet och år.  

 

Ansvarig för att ta hem samtliga nyttor är den chef som har huvudansvaret för Migrationsverkets 

boende. I nuvarande organisation chefen för VoMo. 

 

2 Ändringslogg 
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3 Nyttor och ansvariga för hemtagningen av dessa 

3.1 A: Internt (processer och verksamhetsområden) 

3.2  A: Kund (och kundkategorier) 

Beskrivning av nyttan Ta hem nyttan (realisera) Följ upp hemtagning 

Nytta Omfattning Var och när uppkommer den Åtgärder Ansvarig* Kostnad Mätvärden Datum 

Förbättrat flöde 1 dag tidigare klarställning ABE Boendet får ökad 
beläggningsgrad 

Relativt  sett, minskat antal 
ABT platser. 

Caroline Henjered 5,4 milj. Kr/år Beläggningsgrad ABE 1/ 10 2015 

Digitalt 
besiktningsprotokoll 

Tidsbesparing 2,6 ÅA Boteamen spar 
administrationstid från start 

Färre  personal  per sök Caroline Henjered 1 milj. Kr/år Åa tid 1/10 2015 

Förenklad hantering 
av felanmälan 

5 min per anmälan Boteamen spar 
administrationstid från start 

Färre personal per sökande Caroline Henjered 250.000kr/år Åa tid 1/10 2015 

Digital hantering och 
ökad kontroll av 
åtgärdslistor 

Frigör ”ej tillgängliga 
platser” 114 st dagligen 

ABE Boendet  får ökad 
beläggningsgrad. 

 

 

Relativt  sett, minskat antal 
ABT platser 

Caroline Henjered 8,3milj/år 

 

 

 

Belägningsgrad ABE 

 

 

1/10 2015 

 

 

Minskade 
renoveringskostnader 

Minskade 
renoveringskostnader 

10 % 

Mottagningsenheternas 
budget, 1-2 år efter start 

Minskad renoveringskostnad 
per lägenhet. 

Caroline Henjered 1,5 milj/år Renoveringskostnader 
per lägenhet/år 

1/1  2017 

3.3 B: Kund (och kundkategorier) 

Beskrivning av nyttan Ta hem nyttan (realisera) Följ upp hemtagning 

Nytta Omfattning Var och när uppkommer den Åtgärder Ansvarig* Kostnad Mätvärden Datum 
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3.4 C: Andra myndigheter och intressenter 

Beskrivning av nyttan Ta hem nyttan (realisera) Följ upp hemtagning 

Nytta Omfattning Var och när uppkommer den Åtgärder Ansvarig* Kostnad Mätvärden Datum 

        

        

3.5 D: Samhälle 

Beskrivning av nyttan Ta hem nyttan (realisera) Följ upp hemtagning 

Nytta Omfattning Var och när uppkommer den Åtgärder Ansvarig* Kostnad Mätvärden Datum 

        

        

* Ansvarig: Ofta en linjechef för den berörda enheten. Ansvarar för både realisering och uppföljning. 

 


