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Vad gör E-delegationen? 
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Efterlevande

Enklare Öppnare Effektivare

Förutsättningar för samverkan
(vägledningar, standarder, arkitektur, informationsförsörjning)



Problembeskrivning  

• Ökade krav på behovsdriven samverkan och utveckling över myndighetsgränser -
förvaltningsgemensamma lösningar  

• Många och kostsamma misslyckade IT-projekt som inte lyckats leverera förväntade effekter i 
verksamheten 

• Om K/N-analyser genomförs ligger fokus oftast på att säkerställa finansiering. Analysen används 
inte för att styra satsningens genomförande 

• Fokus på att identifiera och värdera interna nyttor  

• Realisering och uppföljning är en utmaning - särskilt när nyttorna finns utanför den egna 
organisationen (hos andra myndigheter, privatpersoner och företag) 

• Fokus är oftast på att hålla budget och att leverera i tid

”Det viktigaste kriteriet för att värdera en satsning är inte leverans på tid, 

kostnad och kvalitet utan på vilken verksamhetsnytta den realiserar.”



Nytta = resultatet av en 

förändring som                                       

upplevs som positivt av dess 

intressenter

Samhälle

Medborgarna 

Riksdag 

Regering

Leverantörer 

Intresse-

organisationer

Företag

Privat-

personer

• Ökad rättssäkerhet

• Effektivare processer

• Frigjorda resurser

• Minskade och undvikta  kostnader 

• Bättre informationsdelning

• Flexiblare arbetssätt 

• Minskade ledtider

• Ökad delaktighet

• Enklare tillgång 

• Ökad insyn

• Ökad service

• Minskat 

uppgiftslämnande

• Snabbare besked 

och beslut

• Ökad insyn

• Ökad tillgänglighet

• Implementerade politiska beslut 

• Social och ekonomisk utveckling

• Bättre miljö  

Inom den egna organisationen

Andra offentliga organisationer

som går 

att mäta och bidrar till 

uppfyllelse av strategier och 

verksamhetsmål



Sju frågor för att säkerställa nyttorealisering… 

Vad är 

nyttan?

Hur ska

den

Realiseras?

Vem ska

Realisera 

nyttan?

När

Uppkommer

Nyttan?

Hur ska

Nyttan följas

upp

Vem

ansvarar för

Uppföljning?

Vilka

Mätetal?



Aktörsmodell

PORTFÖLJÄGARE

PORTFÖLJ
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UTVECKLINGSPORTFÖLJ

SATSNING
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PROJEKTLEDARE
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BEREDNING

VERKSAMHET

STYRGRUPP 
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UPPFÖLJNINGS-

ANSVARIG



Nyttorealisering – den röda tråden

Uppdrag

VerksamhetsmålStrategi

Strategisk nivå

Nytta

Förändringar

GenomförbarhetAngelägenhet

Taktisk nivå

Nytta

Leverans

KostnadTid
Nytta

Operativ nivå

”Rätt saker”

Program- och 

portföljstyrning

Målstyrning

”Göra saker rätt”

Projektstyrning

Förvaltningsstyrning

Linjeverksamhet



Verktyg: Effektkedja

SATSNING

KRÄVER REALISERAR BIDRAR TILLDRIVER

KONKRETISERAS I KRÄVERGENERERARKRAVSTÄLLER

MÖJLIGGÖRARE
UTVECKLINGS-

INSATSER
FÖRÄNDRINGAR

EFFEKTER

(NYTTOR)

VERKSAMHETS-

MÅL



Byggstenarna
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• …
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• …

• SNABBARE 

BESKED

• BÄTTRE 

SERVICE
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• …
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• …

INOM 
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Specificera
nyttor

Planera
nytto-

realisering

Realisera
nyttor

Följ upp
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Planera
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LIVSCYKEL

STYRANDE PRINCIPER

183 400

KOSTNAD & NYTTA PER AKTÖR (KSEK) NETTONYTTA PER ÅR (KSEK)
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1 - 4
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7

KOMPLEXITET

3

POLITISK ANGELÄG.

Medium

ROI
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KSEK KSEK KSEK
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Uppdatera grafer

DOKUMENTMALLARNYTTOKATEGORIER

Initial (1) Upprepad (2) Definierad (3) Styrd (4) Optimerad (5)

Styrning  - berör ledningens inställning 

till nyttorealisering och därtill kopplat 

beslutsfattande

• Liten uppmärksamhet på nyttor

• Okänt koncept  

• Ökad medvetenhet  

• Fokus på kostnadsbesparningar 

• K/N-analys används ibland

• Ledningen engagerar sig aktivt

• Fokus också på kvalitativa nyttor och 

nyttor för samverkanspartners och 

målgrupper

• Nyttorealisering säkerställs med hjälp 

av ansvariga chefer

• Det finns en strategi för 

nyttorealisering 

• Integration mellan strategiskt 

beslutsfattande och nyttorealisering

• Externa intressenter integreras i 

nyttorealiseringsprocessen 

Process - implementering av en 

gemensam process för nyttorealisering
• Nyttor används bara för att sälja in 

satsningar

• Inget gemensamt synsätt eller 

gemensamma definitioner 

• Högst röst vinner 

• Tillämpas i bland 

• Fokus på dokumentation finns vid 

uppstart, men upprätthålls inte

• Organisationen eftersträvar att 

processen ska tillämpas på ett 

samstämmigt sätt

• Nyttorealisering  kopplas till operativa 

verksamhetsplaner  

• Flexibel styrning 

• Beroenden hanteras

• Nyttorealiseringsprocessen ökar 

förmåga till framgångsrik 

verksamhetsutveckling

• Kontinuerlig utveckling baserat på 

tidigare erfarenheter och mätning 

• Verksamhetsplaner koordineras 

löpande för att ta hand om beroenden

Integration - berör i vilken omfattning 

processen för nyttorealisering är 

integrerad med övriga processer och 

metoder för styrning och 

verksamhetsutveckling

• Försök till nyttorealisering genomförs 

ad hoc och okoordinerat med 

andraprocesser

• Insikt finns om att 

nyttorealiseringsprocessen måste 

integreras med verksamhetens övriga 

processer

• Påbörjad integration av 

nyttorealiseringsprocessen  med 

övriga processer

• Nyttorealiseringsprocessen är en 

integrerad del i verksamheten och 

anpassad till organisationens 

resultatstyrning

• Nyttorealisering är styrande för hur 

förändringsarbete genomförs

• Nyttor utgör en viktig del i 

strategiutveckling

Roll & ansvar - berör i vilken omfattning 

ansvarsfördelningen mellan olika 

intressenter kopplade till genomförandet 

av nyttorealisering är förstådd och 

accepterad

• Specifikt utdelat ansvar för 

nyttorealisering förekommer mycket 

sällan

• Roller, ansvar och befogenheter 

kopplade till nyttorealisering 

definieras i bland  

• Det finns centralt definierade roller 

kopplade till nyttorealisering  

• Fördelning av ansvar för 

nyttorealisering sträcker sig utanför 

projekt och program 

• Roll- och ansvarsfördelning kopplat 

till nyttorealisering är väl förstådd och 

etablerad inom organisationen. 

Operativa chefer tycker det är 

naturligt att ansvara för nyttor inom 

sitt område  

• Roller och ansvar för nyttorealisering 

på taktisk och strategisk nivå 

etablerade. Utveckling av roller och 

ansvar kopplat till nyttorealisering 

sker kontinuerligt

Medarbetare / Kompetens / utbildning 

- berör kapaciteten hos en verksamhet 

att arbeta med nyttorealisering

• Medvetenhet finns om att 

organisationen behöver utveckla sin 

kompetens kopplat till nyttorealisering

• Nyckelpersoner saknar ofta 

erfarenhet och kunskap 

• Gemensam begreppsapparat kopplad 

till nyttorealisering börjar växa fram

• Utbildning genomförs

• Nyckelpersoner kan peka på flera 

framgångsrika resultat  

• Utbildning i generella processer och 

verktyg kopplade till nyttorealisering

• Forum för erfarenhetsutbyte är under 

uppbyggnad

• 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 

• Lärande organisation som aktivt 

arbetar med nyttorealisering på alla 

nivåer

• Kompetens i metoder kopplade till 

nyttorealisering beaktas vid 

tillsättning av chefspositioner 

Beslutsunderlag - berör inriktning, krav 

på och innehåll i de beslutsunderlag 

som ligger till grund för genomförandet 

av förändringsarbete / verksamhets-

utveckling

• Mycket prat om Business Case och 

nyttor – men lite verkstad

• Kunskap inom området begränsad

• Hur man ska mäta och följa upp 

framgång redovisas sällan

• Beslutsunderlag omfattar nyttor, 

kostnader, riskanalyser och kritiska 

framgångsfaktorer 

• Det kan förekomma dokumentation 

om vem som ansvarar för specifika 

nyttor och deras realisering 

• Beslutsunderlag omfattar hur nyttor 

ska realiseras och hinder hanteras

• Detaljerade nyttoprofiler beskriver hur 

specifika nyttor ska realiseras  

• Beslutsunderlaget uppdateras 

löpande

• Beslutsunderlaget omfattar analys av 

genomförbarhet, angelägenhet, 

komplexitetsgrad

• Tydligt beskrivna kopplingar mellan 

en satsnings nyttor och beslutade 

verksamhetsmål samt strategier

• Beslut som fattas för att avväga nyttor 

mot negativa effekter baseras på 

statistiska mått

Kostnads-/nyttokalkyler – berör 

mätetal, modell och verktyg för 

värdering, dokumentation, verifiering 

och kvalitetssäkring av kalkyler

• Standardiserade kalkylmodeller, 

mätetal och kalkylgrunder saknas. 

Kalkyler förekommer sporadiskt

• Instruktioner för kalkylering kan 

finnas, men tillämpas inte konsekvent. 

Kvalitativa nyttor tas med men 

kvantifieras inte alltid. 

• Uttalade krav på att nyttovärderingar 

ska göras för varje satsning 

• Standardiserade kalkylmodeller och 

instruktioner framtagna

• Organisationen har byggt upp bred 

kompetens för kalkylmodellen 

Kalkylen används på de flesta 

satsningar . Ansvarig för 

kalkylmodellen utsedd

• Standardiserad kalkylmodell tillämpas 

på alla satsningar. Framtagna och 

kvalitetssäkrade kalkyler 

dokumenteras på ett hanterbart och 

enhetligt sätt och är tillgängliga för 

t.ex. beslut, uppföljning etc.

Mätning, prognostisering - berör 

medvetenhet om betydelsen av mätning 

och prognostisering för realiseringen av 

nyttor 

• Instruktioner för mätning och 

uppföljning av nyttor saknas

• Instruktioner för uppföljning och 

prognostisering av nyttorealisering 

kan finnas, men tillämpas inte 

konsekvent

• För varje satsning definieras hur 

framgång ska bedömas explicit 

• Centralt definierade mätetal och 

rutiner finns på plats

• Nyttor och effekter mäts aktivt till 

grund för ev. omprioriteringar

• Kategorisering av nyttor med förslag 

på mätetal tillämpas och anpassas 

efter omständigheterna 

• Med hjälp av beslutade mätetal följs 

nyttorealiseringen upp konsekvent för 

alla satsningar. Resultatet analyseras 

och används för att förbättra befintliga 

metoder och verktyg

Uppföljning och granskning - berör 

inriktning och utformning av arbetet med 

uppföljning och rapportering för att 

säkerställa ett lyckat genomförande

• Uppföljning eller granskning görs i 

begränsad omfattning

• Granskningar fokuserat på projektets 

verksamhet och leverans snarare än 

realiserad nytta

• Enstaka exempel finns där man har 

följt upp hur nyttorealisering har gått

• Det finns ansvariga för realisering och 

uppföljning av prioriterade nyttor 

• Ändringsförslag i enskilda projekt 

bedöms utifrån deras påverkan på 

nyttorealisering 

• Uppföljning av nyttorealisering 

genomförs regelbundet och 

nödvändiga åtgärder vidtas

• Negativa effekter identifieras och 

hanteras 

• Granskningar och förbättringsarbete 

sker kontinuerligt, de erfarenheter 

som görs redovisas och 

kommuniceras öppet 

• Systematisk uppföljning via  ordinarie 

resultatdialoger

Verktyg - berör uppfattningen om hur 

olika verktyg stödjer genomförandet av 

nyttorealisering

• Inga gemensamma mallar eller 

verktyg 

• Mallar för beslutsunderlag och K/N-

kalkyler används sporadiskt

• Mallar för nyttorealiseringsplan och 

nyttouppföljningsplan används men 

verktyg och IT-stöd för den samlade 

bilden saknas

• Verktyg och mallar obligatoriska • Verktyg och mallar utvecklas löpande 

för att möta nya krav och strategiska 

mål

MOGNADSMODELL

3

3

4

2

1

2

0

1

2

3

4

5

Politisk angelägenhet
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Hur kan man börja jobba med nyttorealisering?

Börja – det tar tid!

Ifrågasätt – varför bedriver vi utveckling?

Läs vägledningen – använd den som referens/ramverk för att titta 

på den egna verksamheten

Ledningen måste förstå och vara med på det!

Leta upp andra som brinner för samma fråga

Engagera ”planering” och ”uppföljning” 

Låt just ditt projekt bli ett gott exempel!



Praktiska tips

identifiera och engagera 

nyttorealiseringsansvariga 

tidigt i utvecklingen

nyttorealiseringsansvarig 

godkänner beräknade 

nyttor så att de är 

realistiska

fokusera på de 2-3 nyttor 

som är anledningen till 

den önskade 

förändringen

besluta om hur nyttorna 

ska användas för att nå 

effekter

mät innan och efter

prata om "förändringen" 

istället för "projektet"

se till att efterfråga och 

styra på nyttor uppifrån

nyttorealiseringsansvarig 

som förändringsledare



Mer information och kontakt 

http://www.apmg-

international.com/managingbenefits

http://www.edelegationen.se/Stod-

och-verktyg/Nyttorealisering/

anna.pegelow@gov.se


