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1. INLEDNING

Vad tjänar vi på att införa en förvaltningsstyrningsmodell (FSM)? och hur mycket kan vi 
sänka IT-kostnaderna om vi inför en FSM? är två vanliga frågor som aktualiseras när organi-
sationer står i begrepp att införa en FSM (KI, 2009a; 2009b). Beslutsfattare kräver någon 
form av kostnads- och intäktsanalys för att fatta beslut om införande av en FSM. Detta är 
kanske inte så konstigt med tanke på ökade krav på nyttovärderingar som präglar IT-bran-
schen (Lundberg, 2009). Svaret på den första frågan blir ofta i form av nyttotermer snarare 
än i monetära termer och kan sammanfattas i ökad styrbarhet. Svaret på fråga två blir ofta en 
motfråga, vet du hur mycket det kostar idag? På den frågan erhålls i princip alltid ett nekande 
svar (KI, 2009a; 2009b).  

Frågorna är naturligtvis relevanta eftersom införandet innebär en investering, men hur mäter 
man hur mycket man tjänar på införandet av en FSM? Är det överhuvudtaget möjligt att mäta 
hur mycket man tjänar på att ha en ökad styrbarhet? Weill och Ross (2004) visar i sina studier 
att det är möjligt att öka avkastningen av gjorda investeringar med 20-40 procent med en god 
styrbarhet. Men de säger också att det inte är meningsfullt att försöka värdera styrmodellen 
som	sådan	(ibid).	Dahlgren	m.fl	(2010)	menar	däremot	att	allt	kan	värderas	i	monetära	termer.	

Oavsett om det är meningsfullt eller inte så är det en fråga som är aktuell då många organisa-
tioner numera tar ett helhetsgrepp och vill införa en gemensam FSM för hela organisationen 
i syfte att öka styrbarheten i förvaltningsverksamheten (Nordström, 2009). I och med detta 
blir införandet en synlig investering och kraven på ekonomiska beslutsunderlag ökar. Med 
detta som utgångspunkt genomfördes hösten 2009 en workshop inom ramen för Kunska-
psinitiativet för Systemförvaltning (KI). KI är ett professionellt nätverk med medlemmar från 
offentlig sektor och privat näringsliv med syfte att kunskapsutveckla och utbyta erfarenheter 
kring systemförvaltning (Nordström och Axelsson, 2008). Nätverket, som har 46. medlemsor-
ganisationer, drivs i samarbete mellan Linköpings Universitet och På AB. 

Syftet med workshopen var att öka kunskapen om införandesituationer avseende; argument, 
beslutsfattare, införandestrategier och införandets karaktär. Om det visade sig meningsfullt 
var tanken att detta skulle kunna vara starten på en studie om införande av FSMer. Worksho-
pen slog väl ut och det visade sig att problem och behovsbilden var tämligen samstämmig 
oavsett vilken organisation man representerade (KI, 2009a). Parallellt med denna workshop 
genomfördes	en	workshop	vars	syfte	var	att	identifiera	behov	och	utmaningar	avseende	utar-
betandet av en ROI (Return on investment) för införande av en FSM. När de båda workshop-
grupperna redovisade sina resultat (KI, 2009b) visade det sig att liknande diskussioner hade 
förts och behovet som utkristalliserade sig var såväl en argumentation kring värdet av en 
FSM som möjligheten till en värdering i monetära termer.    

Med utgångspunkt i workshoparnas resultat startades våren 2010 därför en studie vars syfte 
är att utveckla en nyttovärderingsmodell för införande av en FSM, där värden även värderas i 
monetära termer. Studiens genomförande beskrivs närmare i avsnitt 1. Studien har en explor-
ativ karaktär och därmed bör denna rapport ses som en avrapportering av ett första steg i 
kunskapsutvecklingen där resultatet kan och bör prövas i nya studier. I studiens slutskede 
gavs en möjlighet att delta som observatör i en nyttovärderingsanalys som genomfördes i en 
myndighet. Detta innebär att även resultat från studien kunde genomgå en första prövning 
med hjälp av observationer från Myndigheten.  
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Under	flera	år	har	nyckeltal	för	förvaltning	stått	högt	upp	på	önskelistan	över	utvecklingsom-
råden för systemförvaltning. Nyckeltal, eller KPI:er (Key Performace Index), som organi-
sationer vill använda för att förbättra förvaltningsarbetet men också för att jämföra sig med 
andra organisationer. Problemet med dessa nyckeltal, framförallt i benchmarking syfte, är att 
organisationer	har	olika	definitioner	av	grundbegreppen	och	därmed	blir	det	svårt	att	jämföra.	
Just detta har fått oss från KI att hesitera inför utarbetandet av nyckeltal. I nyttovärderings-
projektet har det dock varit nödvändigt för att möjliggöra beräkningar. Därför är nyckeltal för 
värdering av införandet av en FSM ett resultat av studien som beskrivs i rapporten (avsnitt 
5). Dessa nyckeltal kan också utgöra embryot till en framtida nyckeltalsbank som successivt 
kan fyllas på. 

Sammanfattningsvis presenteras i denna rapport tre kunskapsbidrag;

- Nyttovärderingsstruktur med nyttotal

- Nyckeltal 

- Införandeprocess

Vi har inte funnit några liknande studier och detta i kombination med vår erfarenhet av att 
även om nyttotal kring införande av FSM efterfrågas, är organisationer sällan beredda att 
göra djupare analyser för att skapa tillförlitliga beslutsunderlag. Det är därför vår ambition 
och förhoppning att resultatet från denna studie kan vara till hjälp för dem som har till uppgift 
att bereda beslut om införande av FSMer. 

Rapporten vänder sig till dem som är intresserade av kombinationen nyttovärdering och 
FSMer. Det kan vara praktiker, forskare eller studenter som av en eller annan anledning vill 
ta del av studiens resultat. Rapporten kan vara av särkilt intresse för dem som fått i uppdrag 
att bereda ett beslut om införande av en FSM i en organisation. 

Rapporten har följande uppbyggnad. Efter denna inledning beskrivs i avsnitt 2 studiens 
genomförande och valet av PENG-modellen som del i forskningsmetoden motiveras. I avs-
nitt 3 beskrivs ett antal grundläggande ekonomiska begrepp och i avsnitt 4 presenteras delar 
av pm3 – FSMen som använts som exempel i studien. De nyckeltal som var förutsättningar 
för fallstudien presenteras i avsnitt 5. I avsnitt 6. och 7 presenteras den huvudsakliga fall-
studien och prövningsstudien. Avsnitt 8 innehåller analys, resultat och slutsatser som sedan 
sammanfattas	i	avsnitt	9.	Där	finns	också	förslag	till	vidare	forskning. 
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2. STUDIENS GENOMFÖRANDE

Studien är, som nämnts tidigare, resultatet av två workshops i samband med KI´s årliga 
konferens 2009. Frågeställningarna var då inte nya, utan en direkt följd av den kunskapsbe-
hovsinventering som genomförts vid tidigare konferenser och nätverksträffar, men i samband 
med workshoparna fördjupades behovsbilden ytterligare. I samband med uppföljningen av 
workshopresultatet väcktes idén om att påbörja utvecklingen av en generisk modell för att 
värdera nyttor för införandet av en FSM. Workshopresultaten som visade tämligen samstäm-
miga skäl till att införa en FSM hade också likande behov kring en nyttovärderingsmodell. 
Syftet med studien var alltså att ta första steget mot en återanvändbar modell för nyttovärder-
ing vid införande av FSMer. Mycket snart föll intresset på PENG-modellen (se avsnitt 2.2) 
som möjlig grund för kunskapsutvecklingen (se avsnitt 2.1). Det föll sig även naturligt att 
använda pm3 som FSM (se avsnitt 4).  

Då det inte fanns någon organisation inom KI som stod i begrepp att genomföra en nyttovär-
dering och att resultatet från workshopen visade att problembilden var tämligen samstämmig 
mellan	organisationer	väcktes	en	idé	om	att	skapa	en	fiktiv	organisation.	Utifrån	workshop-
resultatet	och	erfarenheter	från	På´s	konsultverksamhet	skapades	ett	fiktivt	fall,	Ranta	AB	(se	
bilaga	1).	Inspiration	till	beskrivningen	av	fallet	hämtades	även	från	Dahlgren	m.fl.	(2010).		

Eftersom nyttorna skulle värderas i monetära termer var det nödvändigt att ta fram ett antal 
nycketal som kunde användas som grund i värderingsarbetet. Dessa beskrivs närmare i 
avsnitt 5. Genomförandet av studien aktualiserade även olika upplägg för införande av en 
FSM, eftersom införandekostnader skulle tas fram i nyttovärderingsanalysen. I samband med 
förberedelserna för nyttovärderingen, där ett antal vägval avseende införande av en FSM 
genomfördes, upptäcktes ett behov av att analysera samlade erfarenhet av införanden av 
FSMer.	Analysen	begränsades	till	att	 identifiera	de	parametrar	som	tas	 i	beaktande	vid	ett	
införande. Analysen väckte också ett antal intressanta frågeställningar, som föll utanför syftet 
med denna analys men som kommer att ligga till grund för vidare kunskapsutveckling (se 
avsnitt 9).   

Samtliga	KI-medlemmar	 fick	 en	 inbjudan	 att	 delta	 eftersom	de	 uppfyller	 kraven	 på	 kun-
skap om förvaltningsstyrning samt ett stort engagemang i frågorna, men eftersom studien 
har skett på frivillig basis var det också en fråga om att ha möjlighet att avsätta den tid som 
analysarbetet innebar. Analysen var beräknad till fyra halvdagar och slutade med att vi till 
detta lade ytterligare en halvdag. Inbjudan till KI-nätverket resulterade i en analysgrupp om 
sex personer, som visade sig komplettera varandra väl. Det fanns representation från såväl 
verksamhetsnära förvaltning som mer IT-nära, chefsnivå och medarbetare samt expertkun-
nande på FSMen pm3. Ingen av deltagarna hade tidigare varit med i någon PENG-analys, 
men samtliga deltagare har som nämnts stor erfarenhet av förvaltning ur såväl verksamhets- 
som IT-perspektiv. Analysgruppen iklädde sig olika roller i Ranta AB och under ledning av 
en	PENG-ledare	genomfördes	en	PENG-analys.	Deltagarna	fick	fallbeskrivningen	av	Ranta	
AB (bilaga 1) och följande instruktion:

Som ni ser i fallet ovan har ni alla tilldelats olika roller i denna PENG-analys som skall 
värdera nyttan av införandet av en FSM på Ranta. Vi kommer att genomföra PENG-analysen 
under ledning av Katarina som vid första tillfället kommer att beskriva hur processen går till. 
Er	uppgift	är	att	agera	i	enlighet	med	den	roll	ni	tilldeltats	–	som	i	de	flesta	fall	sammanfaller	
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med en roll som ni har i era organisationer. Om ni saknar information i fallbeskrivningen är 
ni fria att göra egna antaganden, men även att tipsa andra rollinnehavare om för- och mot-
argument. För resultatets skull är det viktigt att både positiva och negativa argument förs 
fram – så plocka fram alla argument ni har hört i denna fråga som på ett eller annat sätt har 
varit aktuell för er alla.

I avsnitt 6. beskrivs analysen närmare. Vi var två forskare som deltog som observatörer i arbe-
tet och vidarebearbetade resultatet. Vidarebearbetningen bestod främst i att vidareutveckla 
den s.k basstrukturen som är en struktur över förväntade nyttor, att analysera de svårigheter 
som uppstod samt att dokumentera kunskapsutvecklingen. Dokumentationen från själva 
PENG-analysen genomfördes av PENG-ledaren (Slunga, 2010). Basstrukturen består av ett 
antal nyttor som relaterade till varandra i orsak-verkan samband och i samband med analys-
arbetet upptäcktes ett behov av att se över orsak-verkan strukturen. Därför användes mål-
grafer enligt FA/SIMM (Goldkuhl och Röstlinger, 1988; 2006.) för att strukturera nyttorna på 
nytt. Resultatet presenteras i avsnitt 8.2.

2.1 Val av nyttovärderingsmodell
En tidig ambition i studien var att vi inte själva skulle utveckla någon ny grundmodell för 
nyttovärdering. Vi visste också att vi var i behov av hitta en nyttovärderingsmodell som 
tar hänsyn till den s.k. svårvärderade nyttan, dvs. då investeringarna innehåller element 
av	osäkerhet	eller	när	vinsterna	är	svåra	att	kvantifiera	i	pengaflöden	(Farbey	m.fl.,	1993),	
eftersom införandet av en FSM har starka inslag av mjuka nyttor. Tidigt väcktes intresset 
för PENG-modellen. PENG-modellen har en stor spridning i Sverige bland såväl privat 
näringsliv som offentlig sektor (www.peng.se). Flera av KI-nätverkets medlemmar tillämpar 
PENG-modellen och därmed var den känd i analysgruppen. Det innebar därmed att vi hade 
en kortare startsträcka. Vid närmare påsyn visade det sig också att grundsynen i modellen 
om	att	betrakta	systemutveckling	som	verksamhetsutveckling	(Dahlgren	m.fl.,	2010)	stäm-
mer	väl	överens	med	den	grundsyn	på	verksamhet	och	 IT	 som	finns	 i	 forskningsgruppen	
VITS (Goldkuhl och Röstlinger, 1991) och i KI-nätverket. PENG-modellen har dessutom 
ett pragmatiskt angreppssätt och en PENG-analys beräknas ta cirka en månads kalendertid 
att genomföra. Något som bedömdes vara en rimlig insats i relation till syftet att starta en 
kunskapsutveckling inom detta område. Mot bakgrund av ovanstående var något alternativ 
aldrig aktuellt. Upphovsmakarna till PENG-modellen jämför själva PENG-modellen med 
TVO-modellen (Total Cost of Ownership) och EVA (Economical Value Added) men hävdar 
att dessa modeller är väsentligen mer ambitiösa och kräver en stor insats. Det visade sig 
också att det inom KI-nätverket fanns en PENG-ledare som var villig att leda och dokumen-
tera en PENG-analys. 

Lundberg (2009) är kritisk mot PENG-modellen, och även övriga ovan nämnda alternativ, 
mot bakgrund av de brister han i praktiken har upplevt avseende hemtagning av nyttor i sam-
band med anskaffning av IT-system. Han menar att nyttovärderingen enbart är ett instrument 
vid anskaffning och inte används löpande för att mäta uppfyllelsen. Möjligen kommer de 
fram i ett projekts slutskede och då har så mycket hunnit förändras att värderingen inte längre 
är aktuell. Mot bakgrund av detta har han utvecklat en alternativ modell – 5-modellen, i 
vilken han strävar efter att göra nyttovärderingen till instrument genom hela införandeproces-
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sen. Han menar vidare att man i värderingsarbetet bör lägga stor vikt vid realiserbarheten hos 
identifierade	nyttor	för	att	skapa	en	realistisk	värdering	vars	nyttoeffekter	är	mätbara	(ibid).

2.2 PENG-modellen
PENG-modellen är en modell för att analysera och strukturera nyttor som sedan värderas i 
monetära	termer	och	är	i	grunden	en	ROI-modell	(Dahlgren	m.fl.,	2010).	PENG	står	för	Prior-
itera Efter NyttoGrunder. PENG-modellen motsvarade därmed våra behov av att strukturera 
såväl nyttor som att göra en ROI-modell. En grundsyn i modellen är att allt kan värderas i 
monetära	termer	(ibid)	och	detta	var	något	som	väckte	vår	nyfikenhet	då	införandet	av	en	
FSM har starka inslag av mjuka nyttor som ofta bedöms svårbedömbara. 

PENG beskriver också hemtagningsansvar, hur uppföljningsarbetet skall gå till och vem som 
har	ansvaret.	Modellen	innehåller	ett	antal	definitioner	av	nyttobegreppet	(se	vidare	avsnitt	
2.2). Resultatet av en PENG-analys är en nyttostruktur där nyttorna är strukturerade i orsak-
verkan samband samt stapeldiagram som visar olika typer av nyttor och hur dessa är relat-
erade till varandra. Vidare beskrivs nödvändiga investeringar och kostnader, hindersanalys 
och en beskrivning av hemtagningen. Analysens upplägg i form av workshops, och därmed 
delaktighet av nyckelpersoner, skapar också en ökad samsyn och motivation för ett genom-
förande med hög kvalitet. 

PENG-analysen är indelad i tre faser med ett antal metodsteg enligt följande;

A. Förberedelsefasen

 1. Bestäm mål och syften

 2. Skapa insikt och utse deltagare

 3. Bestäm och avgränsa objektet

 4. Beskriv objektet

B. Genomförandefasen

	 5.	Identifiera	nyttoeffekterna

 6.. Klargör sambanden i en nyttostruktur

 7. Värdera nyttoeffekterna

	 8.	Definiera	och	värdera	kostnaden	för	nyttorna

C. Kvalitetsäkringsfasen

	 9.	Klassificera	nyttan	och	gör	en	hindersanalys

 10. Beräkna nettonyttan och fastställ hemtagningsansvar

I PENG-modellen används ett antal tidpunkter för beräkna nyttorna. Är-läget är den tidpunkt 
då analysen görs. Noll-läget är den tidpunkt som gäller när det nya skall tas i bruk och bör-
läget är då alla nyttoeffekter förväntas ha uppnåtts. Detta innebär att det är troligt att ett antal 
aktiviteter har genomförts mellan är- och nolläge.  

Det primära syftet har inte varit att göra en utvärdering av PENG-modellen, utan att använda 
PENG-modellen som en del i forskningsmetoden. Synpunkter på modellen som sådan, både 
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positiva och negativa, har därför huvudsakligen lämnats utanför denna rapport. Däremot 
redovisas de hinder och värden som användandet av PENG-modellen medfört för resultatet.  

Ovan beskrivna metodsteg och tidpunkter beskrivs närmare i avsnitt 6. som handlar om 
genomförandet	av	PENG-analysen	på	det	fiktiva	fallet	Ranta	AB	(bilaga	1).	

3. CENTRALA BEGREPP I SAMBAND MED 
 NYTTOVÄRDERING

3.1 Nytta och effekt
Jevon	 (1871)	definierar	nytta	 till	 den	 tillfredsställelse	 som	konsumtionen	av	en	vara	 eller	
tjänst ger individen. Broome (1991) går vidare och ger begreppet två möjliga innebörder; den 
samlade mängden av allt som är bra med en viss vara eller tjänst eller graden av hur väl varan 
eller tjänsten matchar en individs preferenser. Det innebär att först när vi väljer att något som 
inte är bra för oss blir det relevant att att göra en distinktion mellan de två alternativen (Mann 
och Wüstemann, 2010). I det här sammanhanget har Broomes distinktion en viss betydelse 
eftersom	det	lätt	uppstår	en	målkonflikt	mellan	organisatoriska	och	personliga	mål	när	det	
gäller	styrbarhet	av	en	förvaltningsverksamhet.	Det	innebär	att	det	som	kan	definieras	som	
nytta för en organisation, t.ex. ökad ordning och reda kan upplevas som ökad kontroll av den 
enskilda förvaltaren och därmed vara icke önskvärt och nyttan blir därmed låg. Eftersom vi 
i	det	här	fallet	ämnar	studera	nyttan	ur	ett	organisatoriskt	perspektiv	så	räcker	Jevons	defini-
tion, men i ett införandeperspektiv visar erfarenheter att man bör vara uppmärksam på ovan-
stående	målkonflikter.	Slutsatsen	från	ovanstående	resonemang	är	att	nytta	är	ett	subjektivt	
begrepp och kan därmed variera från individ till individ. Ett närliggande begrepp till nytta 
är	effekt.	Det	definieras	ofta	som	ett	mer	tekniskt	begrepp	som	relaterar	ett	ingångsvärde	till	
ett utgångsvärde och mäter resultatet. Kraven på mätetal blir därför högre om man vill mäta 
effekten. En tänkbar frågeställning skulle kunna vara; Vad blir det för effekt om man lägger 
till en FSM till en redan pågående förvaltning? Eftersom värdet av en FSM sällan låter sig 
mätas med exakt precision och har inslag av subjektivitet, är det mer passande att i detta fall 
tala om nyttor. I PENG-modellen, där grundsynen är att allt kan värderas, sätter man ihop 
begreppen och talar om nyttoeffekter. Mot bakgrund av FSMers mjuka och subjektiva karak-
tär väljer vi att använda nytta.

3.2 Ekonomiska begrepp
En investering i en organisationsgemensam FSM görs med förhoppning om en framtida 
avkastning. En investering görs för att öka intäkter eller minska kostnader (källa). Vid en 
första anblick kanske en investering i en FSM enbart kan bidra till att minska kostnader, men 
i dagens läge är det accepterat att IT-investeringar inte enbart är till för att effektivisera eller 
rationalisera utan även för att öka marknadsandelar och få nya kunder (Lundberg, 2009). 
Den del av en organisations förvaltningsbudget som avser förbättringar/vidareutveckling kan 
därmed bidra till att öka intäkterna, medan den del av förvaltningsbudgeten som innebär 
vidmakthållande främst är kostnadsreducerande. Ett vanligt sätt att mäta avkastningen är 
att göra en return-on-investment kalkyl (ROI). Styrkan med en ROI anses vara att det är ett 
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mångsidigt och enkelt mått (Friedlob och Franklin, 1996.). Den beräknade vinsten (d.v.s. 
intäkter – kostnader för investeringen) divideras med kostnaden för investeringen. Resultatet 
uttrycks därmed i procent eller som ett kvottal. Om en investering inte har ett positivt ROI-
värde bör den inte genomföras. ROI-värdet används också för att jämföra alternativa invest-
eringar eftersom ROI-värdet är relativt (ibid). 

I PENG-modellen är de ekonomiska termerna i vissa fall omsatta i nyttotermer. Bruttonyttan 
motsvarar en ökad intäkt eller en lägre kostnad och anges per år. Nettonyttan anges också 
per år och motsvaras av bruttonyttan minus investeringskostnaden. Det innebär att nettonyt-
tan motsvarar vinstbegreppet ovan, men rymmer också möjligheten att vinsten kan vara i 
form av lägre kostnader. Begreppet börnytta används för att ange den ackumulerade nyttan 
över nyttoperioden. Men i begreppet börnytta tas även hänsyn till när under nyttoperioden 
som nyttan infaller. Slutnyttan är den verkliga nytta som enskilda förbättringar kan medföra. 
PENG-modellen är i grunden en ROI-modell, men däremot används inte ovan nämnda ROI-
beräkning. För att göra jämförelser används istället nyttokvot som sätter det man tjänar i 
relation	till	kostnaden.	I	PENG-modellen	finns	ytterligare	en	möjlighet	att	nyansera	värdet	
av en förändring. Nyttorna värderas också utifrån hur säker man kan vara på att de faller in 
och dessa nyttor ges olika färger utifrån hur säkra de är. Den gröna nyttan symboliserar direkt 
resultatpåverkande nytta som man är säker på att den skall falla in. Den gula nyttan symbol-
iserar en något osäkrare nytta som det kan krävas att extra åtgärder vidtas för att de skall falla 
in. Slutligen den röda nyttan med ett osäkert värderingsunderlag. Kostnaden för nyttan är 
den genomsnittliga årskostnaden för att generera bruttonyttan och inkluderar både löpande 
kostnader som avskrivningar och eventuella hinderskostnader. Kostnaden syboliseras med 
blå färg. För många är just den här färgkodningen karaktäristiskt för PENG-modellen. Färg-
kodningen	sammanfattas	i	figur	1	och	i	figur	14	visas	resultatet	av	den	genomförda	PENG-
analysen i form av ett stapeldiagram.

Grön nytta - Direkt (Säker) nytta

Gul nytta - Indirekt (mindre säker) nytta

Röd nytta - Svårvärderbar  (minst säker) nytta

Kostnad

Figur 1. Färgkodning i PENG-modellen. 
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4. FÖRVALTNINGSSTYRNINGSMODELLEN pm3 

4.1 Val av FSM
I nyttovärderingsprojektet har FSMen pm3	använts	som	exempel	för	införande	i	den	fiktiva	
organisationen Ranta AB. 

Den ursprungliga versionen av pm3 (Nordström och Welander, 2006.) är en FSM som till stor 
del tar sin utgångspunkt i ett enskilt förvaltningsobjekt, d.v.s. vad som skall förvaltas. I pm3 
version 2.0 (Nordström och Welander 2009) utökades modellen med en påbyggnad om hel-
hetsperspektivet för förvaltning. Detta genom att en organisations hela förvaltningsportfölj 
kan beskrivas med hjälp av en Förvaltningsobjektarkitektur, FOA, som omfattar förvaltning-
sobjekten samt de besluts- och samverkansfora som krävs för att styra helheten. Därmed 
utgör pm3 version 2.0 en IT-governancemodell för vidmakthållande och vidareutveckling. 
Det är bl.a. utvecklingen av pm3 till en IT-governancemodell som aktualiserat behovet av att 
göra nyttoanalyser eftersom FSMen numera ingår som en del i organisationers IT-govern-
anceramverk. Andra argument för valet av pm3 är att analysgruppen besitter kunskapen om 
modellen samt att pm3 anses vara den mest spridda FSMen i Sverige. I avsnitt 8.4 diskuteras 
konsekvenser av valet och vidareförbarheten till andra modeller.  

Nedan följer en beskrivning av hur pm3 hanterar tre återkommande oklarheter i förvaltnings-
verksamhet;

- Gränsdragning mellan förvaltning och utveckling

- Gränsdragning mellan objektverksamhet och förvaltningsverksamhet

- Förvaltningsobjekts innehåll

Ovanstående tre områden var de områden som genererade återkommande diskussioner under 
PENG-analysen, även om vi inledningsvis bestämt oss för att det var pm3 som gällde. För en 
heltäckande beskrivning av pm3 version 2.1 hänvisas till Modellbeskrivning pm3 version 2.1 
(Nordström och Welander, 2010). För den som är intresserad av de bakomliggande teorierna 
i pm3 hänvisas till Mera Affärsmässig Förvaltningsstyrning (Nordström och Welander, 2007) 
och Affärsmässig Förvalltningsobjektarkitektur (Nordström, 2009). 

4.2 Gränsdragning mellan förvaltning och utveckling
Gränsdragning mellan förvaltning och utveckling är ett ämne som debatteras i många organi-
sationer.	De	flesta	verkar	ha	uppfattningar	 i	 denna	 fråga	–	ofta	 är	 frågan	mest	debatterad	
bland IT-parter och beställarparter. Diskussionen tenderar att bli polariserande och handla om 
huruvida allt eller inget skall betraktas som förvaltning eller utveckling och vilket mått som 
är bäst att använda när det gäller att dra gränsen. Bland de parter som bedriver objektverk-
samhet	förefaller	frågan	inte	vara	 lika	aktuell,	utan	aktiviteterna	flyter	samman	och	det	är	
samma personer som är engagerade i både förvaltnings- och utvecklingsaktiviteter. Diskus-
sionen handlar om utveckling och ändringshantering samt styr- och arbetsformer för detta, 
d.v.s. hur mycket ändringsarbete skall bedrivas inom ramen för förvaltningsorganisationens 
ansvarsområde,	alternativt	linje-	eller	projektorganisation.	Båda	extremformerna	finns	repre-
senterade i organisationer; allt ändringsarbete betraktas som nyutveckling och skall därmed 
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bedrivas i projekt alternativt allt ändringsarbete är förvaltning och skall bedrivas inom ramen 
för förvaltningsorganisationens ansvar. 

Inget av ovanstående synsätt blir särskilt långlivade i en organisation. Utan uppfattningen 
om vad som är prioriterat varierar över tiden, vilket troligen är en indikation på att extrem-
formerna inte är särskilt användbara. De blir dessutom sällan använda som det är tänkt, efter-
som	det	finns	ett	handlingsutrymme	för	medarbetare	att	göra	indelningar	med	utgångspunkt	
i vad som anses prioriterat. T.ex. kan ett antal småändringar grupperas ihop till en större 
förändring och därmed betraktas som utveckling om det är utveckling som är prioriterat. På 
motsvarande sätt kan en omfattande ändring delas in i faser och betraktas som förvaltning. 
pm3 är ett verktyg för att avdramatisera frågan om utveckling och förvaltning som varandras 
motpoler. Forskning och praktisk erfarenhet visar att det är lämpligt att förvaltningsverksam-
het innehåller både vidmakthållande och vidareutveckling för att ge ett verksamhetsstöd med 
hög kundupplevd nytta. Det är också ett effektivt sätt att organisera begränsade personella 
resurser.	 Det	 innebär	 att	man	 i	 praktiken	måste	 acceptera	 att	 det	 finns	 en	 gråzon	mellan	
utveckling	och	förvaltning	(se	figur	2),	eftersom	en	del	av	förvaltningsarbetet	helt	enkelt	är	
utvecklingsarbete.	Däremot	bör	man	inte	låta	denna	gråzon	vara	outredd	i	det	enskilda	fallet.	

 

Genom att betrakta systemförvaltning som en verksamhet och skapa möjligheter till en sty-
rning som liknar projektstyrning kan man helt enkelt välja om en viss åtgärd skall bedrivas 
inom ramen för förvaltningsorganisationens ansvarsområde eller bedrivas som en utveck-
lingsåtgärd i projektform. Det är också fullt möjligt att använda projektformen för en avgrän-
sad aktivitet som bedrivs inom ramen för förvaltningsverksamhet. Graden av förändring kan 
vara vägledande i hur enskilda åtgärder bör hanteras. Förvaltningsorganisationen skall sam-
tidigt ha ansvar för stabilitet och det kan ibland vara begränsande för möjligheten att bedriva 
omfattande förändringsarbeten. En annan möjlig avgränsning kan vara att när förändringar 
berör	flera	förvaltningsobjekt	hanteras	de	i	separata	projekt.	Men	det	kräver	då	att	förvalt-
ningsobjekten är tämligen omfattande annars kommer man troligen få samordningsproblem 
mellan projekt. 

Oavsett om en åtgärd bedrivs inom ramen för förvaltningsorganisationen eller i projekt-
form bör man ställa krav på en tillfredsställande kostnadsredovisning. Om det är önskvärt 
att redovisa stabilitetskostnader som kan betraktas som produktionskostnader och (vidare-)
utvecklingskostnader för sig så är det fullt möjligt. En av de bärande idéerna med pm3 är att 
göra dolda kostnader synliga i syfte att göra dem styrbara.      

Figur 2. Förhållandet mellan förvaltnings- och utvecklingsverksamhet (källa Nordstöm och   
Welander, 2010 s.4).

Förvaltning Utveckling

Vidmakthållande Vidareutveckling Nyutveckling
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4.3 Gränsdragning mellan objektverksamhet och 
 förvaltningsverksamhet
För att organisera framgångsrik förvaltning är det viktigt att skilja mellan verksamhet (vad 
som görs) och organisation (vem som gör). Det är mycket vanligt att dessa två dimensioner 
blandas ihop, vilket i värsta fall kan leda till att IT-parter kravställer på varandra och förvalt-
ningen bedrivs utan inblandning av dem som bedriver aktuell verksamhet. I pm3	identifieras	
därför olika verksamhetstyper för att säkerställa att berörda parter får påverkansmöjlighet. 
Indelningen utgår från en grundläggande uppdelning i objektverksamhet och IT-verksamhet 
där förvaltningsverksamhet betraktas som en subverksamhet till objektverksamhet och IT-
verksamhet	(figur	3).

 

Objektverksamhet är en generisk benämning, vilket innebär att den kan avse vilken verksam-
het som helst. Det kan t. ex. vara personalverksamhet, ärendehantering eller biltillverkning. 
Aktörer i objektverksamheten kan vara såväl interna som externa, vilket innebär att det ibland 
är en organisations kunder som bedriver objektverksamhet. I objektverksamheter används 
IT-system, ibland paketerade som IT-tjänster. Dessa förvaltas inom ramen för en förvaltning-
sverksamhet. Eftersom IT-system har processer, funktioner och rutiner inbyggda i sig behövs 
både en verksamhetsnära förvaltning och en IT-nära förvaltning. Förvaltningsverksamheten 
som bedrivs av en förvaltningsorganisation har uppdrag att leverera effektiva förvaltning-
sprodukter som inkluderar IT-stöd till avsedd objektverksamhet. Förvaltningsverksamheten, 
d.v.s. det som görs inom ramen för förvaltning, består av användarstöd, ändringshantering 
samt daglig IT-drift och underhåll. Förvaltningsstyrning omfattar de aktiviteter som krävs 
för att säkerställa en effektiv förvaltningsverksamhet. Behovet av förvaltningsstyrning upp-
står eftersom förvaltningsverksamheten bedrivs av olika parter. Därför har det visat sig att 
linjeorganisationen inte är tillräckligt kraftfull som medel för en effektiv styrning av förvalt-
ningsverksamhet.

Verksamhetsnära och IT-nära förvaltning kan vara organiserad på en mängd olika sätt. Tidi-
gare återfanns den verksamhetsnära förvaltningen nästan alltid samorganiserad med aktuell 

Figur 3. Förvaltningsverksamhet enligt pm3

A

Objektverksamhet Förvaltningsverksamhet IT- verksamhet

B C D E

B) Verksamhetsnära förvaltning

D) IT- nära förvaltning

A) Objektverksamhet

C) Förvaltningsstyrning

E) IT- verksamhet
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objektverksamhet.	Detta	blir	alltmer	sällsynt	och	det	finns	ofta	professionaliserade	enheter/
avdelningar som bedriver verksamhetsnära förvaltning. Den IT-nära förvaltningen är ofta 
organiserad på en IT-avdelning, men med utförande aktörer både inom andra organisatoriska 
parter	eller	hos	outsoucingpartners.	En	förvaltningsverksamhets	parter	finns	därmed	nästan	
alltid spridd inom organisationen, men sträcker sig även utanför organisatoriska gränser. pm3 
syftar till att samorganisera förvaltningen och är ett medel för att styra densamma. Men innan 
detta	är	gjort	är	det	ofta	svårt	att	finna	den	totala	kostnaden	för	en	förvaltningsverksamhet	
eftersom ekonomiska styrmedel ofta följer organisationens basstruktur (linje, matris osv.). 

4.4 Förvaltningsobjekts innehåll
Förvaltningsobjekt utgör i pm3 det viktigaste medlet för att avgränsa förvaltningsorganisa-
tionens ansvarsområde samt att fördela ansvaret inom förvaltningsorganisationen. Förvalt-
ningsobjektet är svaret på frågan vad förvaltas och innehåller alltid förvaltningsprodukter 
och IT-komponenter. Det vanligaste sättet att innehållsbestämma förvaltningsobjekt är att 
avgränsa	 en	 eller	 flera	 IT-komponenter	 (oftast	 applikationer)	 och	 låta	 dessa	 utgöra	 för-
valtningsobjekt. Detta kan leda till låg verksamhetsnytta eftersom IT-komponenternas roll 
i objektverksamheter förblir outredda. När förvaltningsverksamhet är styrbar är det utrett 
vilket stöd objektverksamheten får av IT-komponenter och förvaltningsorganisation för att 
säkerställa att objektverksamhetens parter får ett tillfredsställande stöd över tiden. Detta stöd 
benämns i pm3 för förvaltningsprodukt och är detsamma som förvaltningsverksamhetens 
produkt eller tjänst, d.v.s. det resultat som förvaltningsorganisationen framställer (bl.a. med 
hjälp av IT-stöd). I figur	4 visas en objektmodell som illustrerar förvaltningsobjekts olika 
delar.

För att en objektverksamhet (skikt 1) skall kunna bedrivas effektivt används olika typer av 
förvaltningsprodukter (skikt 2). Exempel på förvaltningsprodukter kan vara journalstöd i ett 
vårdadministrativt förvaltningsobjekt, regelstyrda rapportmallar i ett ekonomiobjekt eller ett 
basutbud	i	ett	IT-arbetsplatsobjekt.	Integrerat	i	förvaltningsprodukterna	finns	i	sin	tur	flera	
IT-komponenter (skikt 3). Exempel på IT-komponenter är applikationer, stödsystem eller IT-
tjänster. Förvaltningsprodukter utgör leveransen från förvaltningsorganisationen, medan IT-
komponenterna	utgör	leveransen	från	IT-verksamhetens	parter	(figur	5.)	IT-komponenterna	
kan vara paketerade i IT-tjänster. Förvaltningsprodukter och IT-komponenter används också 
för att fördela ansvaret inom förvaltningsorganisationen.

1) Objektverksamhet

2) Förvaltningsprodukt

3) IT-komponent

4)Teknisk plattform
IT-stöd

1 2 43

Figur 4. Förvaltningsobjekts beståndsdelar (källa: Nordström och welander, 2010 s7). 

           }
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För att skapa effektiva förvaltningsobjekt bör samtliga IT-komponenter som stödjer en viss 
objektverksamhet, alternativt en viss produktgrupp, samlas i samma förvaltningsobjekt. Detta 
för att möjliggöra konsolidering av IT-komponenter. IT-komponenter driftas på olika typer 
av tekniska plattformar (skikt 4). Dessa, liksom objektverksamheten, ingår inte i förvalt-
ningsobjektet (streckad linje) men det är viktigt att relationen till de parter som ansvarar för 
dessa är utredd för att förvaltningsverksamheten skall bli styrbar. Den tekniska plattformen 
kan i sig betraktas som ett förvaltningsobjekt av grundläggande IT-infrastrukturell karaktär 
(Dervisevic och Nordström, 2010). I en styrbar förvaltningsverksamhet är förvaltningsobjekt 
också avgränsade i relation till närliggande förvaltningsobjekt. Närliggande förvaltningsob-
jekt bildar s.k. objektfamiljer. Kännetecknande för objektfamiljer är att de har en gemen-
sam styrning i form av OF-styrgrupper. En organisations samlade mängd förvaltningsobjekt 
beskrivs i en förvaltningsobjektarkitektur (FOA).

4.5 Att införa pm3 i en organisation
I förberedelsearbetet till PENG-analysen ställdes vi inför frågeställningar kring ett lämpligt 
upplägg för införande av pm3 på Ranta. Upplägget skulle användas för beräkning av resurs-
insatser vid ett införande. För att se mönster i införandet användes empiriskt material från 
På AB’s konsultverksamhet. Under perioden 1997-2010 har På samarbetat med drygt 150 
organisationer för att införa pm3 och dess föregångare Affärsmässig Förvaltningsstyrning. 
Införandena har omfattat allt från enskilda förvaltningsobjekt till en organisations samlade 
mängd förvaltningsobjekt. I införanden har På haft skilda roller, allt ifrån ren produktlever-
antör till att vara djupt involverade i införandearbetet genom att driva workshops och skriva 
förvaltningsplaner. Det mest förekommande är att På, förutom leverans av pm3 som sådan, 
stödjer införande vid framtagande av FOA samt etablerar förvaltningsobjekt och utbildar 
olika målgrupper.

En tydlig trend är att organisationer vill använda pm3 för att styra hela förvaltningsportföljen 
som ett komplement till styrning av utvecklingsportföljen. Utvecklingsportföljen styrs med 
hjälp av projektstyrningsmodeller. Motsvarande har också blivit möjligt med uppgraderingen 
av pm3 till att omfatta hela förvaltningsportföljer. För att möta detta behov har olika strategier 
och ordningsföljd på aktiviteter prövats utifrån kunders skiftande behov. Två principiella 
införandeprocesser har visat sig mest framgångsrika. Med framgångsrika anses att förvalt-

Objektverksamhet Förvaltningsverksamhet IT- verksamhet

Förvaltningsprodukter IT-komponenter

Figur 5. Förvaltningsobjekts beståndsdelar ur leveransperspektiv (Källa: Nordström och 
Welander, 2010 s 8).
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ningsplaner utarbetats och att förvaltningen bedrivs under pm3 likande former. Skillnaden i 
införandeprocessen ligger i när beslutet om att använda pm3 tas. Figur 6. illustrerar införan-
deprocessen. 

 

I en organisation som saknar FSM startar ofta införandeprocessen med att ett beslut om att 
införa pm3 fattas i ledningen eller motsvarande. I organisationer som redan har en FSM som 
behöver moderniseras eller bytas ut är det ofta en god idé att starta med 1-3 pilotetableringar 
för att se de konsekvenser som behöver förtydligas innan organisationen är mogen för ett 
beslut. Urvalet av piloter bör göras för att lösa ett konkret problem, ofta handlar det om att 
befintlig	modell	inte	räcker	till	för	att	reda	ut	komplexa	partsförhållanden	eller	att	befintlig	
FSM inte hanterar tekniska företeelser såsom IT-tjänster eller SOA-arkitektur. Man bör und-
vika	att	välja	konfliktfyllda	förvaltningsområden	eftersom	konflikter	kan	ha	andra	grunder	än	
vad man kan lösa med en ny FSM. Efter utvärdering av piloter kan ofta beslut fattas om att 
byta	eller	modernisera	befintlig	FSM.	Efter	beslut	utarbetas	en	FOA	i	enlighet	med	pm3 FOA. 
I samband med detta fastställs oftast även IT-governancestrukturen för aktuell organisation, 
vilket innebär att objektfamiljstyrgrupper och FOA-styrgruppen bemannas.

I samband med att FOA:n beslutas utarbetas en implementeringsplan som beskriver uppläg-
get för införandet. I samband med detta tas beslut om införandets omfattning, ansats, förän-
dringstakt, förändringsledning och hur införandet skall organiseras. Att införa pm3 innebär 
bl.a. att fördela ansvarsroller och förändra arbetsätt. Detta kan upplevas hotande för berörda 
personer och det är inte ovanligt att ett pm3	 införande	 utlöser	 konflikter	 av	 olika	 typer.	
Erfarenheter visar att om man arbetar stegvis, gör berörda parter delaktiga och är noga med 
informationen	brukar	 förändringsarbetet	 fungera	 i	de	allra	flesta	 fall.	Omfattningen	av	ett	
införande kan variera från att vara ett införande för enskilda objekt, en objektfamilj eller en 
hel förvaltnings-portfölj. Ansatsen kan variera från en organisationsansats till en organisa-
tions- och styrningsansats. I en organisationsansats är målet att införa och bemanna de cen-
trala rollerna samt att skapa en styrgrupp och en förvaltningsledning. Organisationsansatsen 
kan också omfatta bemanning av utarbetad IT-governancestruktur om införandet omfattar 
en objektfamilj eller en hel förvaltningsportfölj. Om man dessutom har styrningsansatsen 
formas förvaltningsplaner för förvaltningsobjekt/portfölj som stipulerar mål och budget för 
perioden. I båda ansatserna ingår oftast att gemensamma processer utarbetas för centrala 
förvaltningsaktiviteter.    

Erfarenheten visar att det fram till och med breddinförande och utbildning är lämpligt att 
driva förändringsarbetet i projektform för att möjliggöra en kraftsamling. De organisationer 
som lämnar införandeansvaret till linjeorganisationen har mycket svårt att uppnå avsedd nytta 
av ett införande eftersom införandet konkurrerar med daglig verksamhet. Detta innebär att 
det behövs en projektledare och en styrgrupp. Införandearbetet kan genomföras med hjälp av 
förändringsledning som är intern eller extern. Den mest nyttjade formen är en kombination 

Pilot-
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Figur 6.. Införande av pm3 i en organisation.
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där projektledaren kommer från den organisation där pm3 skall införas och att de inledande 
etableringarna genomförs av externa förändringsledare. Oftast utbildas också interna etabler-
are som successivt övertar etableringsansvaret. Utmaningen för de interna etablerarna brukar 
inte bestå i svårigheter att förstå och använda pm3, utan i att få tillräckligt med tid avsatt för 
införandearbetet. Ibland kan det också vara svårt som intern förändringsledare att få gehör 
för förändringsaspekter eftersom man kan, på ett eller annat sätt, upplevas som part i målet. 
Utbildning i pm3 kan ske genom separata utbildningsinsatser eller genom utarbetande av för-
valtningsplaner. När förvaltningsplaner är utarbetade, med hjälp av metoden pm3 införande, 
skall man komma igång och arbeta enligt pm3 löpande förvaltningsstyrning, som innebär att 
förvaltningen styrs och planeras med förvaltningsplanen som instrument.

Ovanstående	parametrar	för	breddinförande	kan	sammanfattas	 i	figur	7.	Parametrarna	kan	
ges	olika	värden	och	på	så	sätt	skapa	olika	spår	genom	figuren.	I	figur	15	visas	spåret	för	
införande som valdes i PENG-analysen på Ranta. 

Därefter bör kontinuerlig uppföljning genomföras genom att göra kvalitetskontroller med 
hjälp av metoden pm3	mätning,	och	successivt	förfina	arbetssättet	efter	förvaltningsorgani-
sationernas behov.

Figur 7. Parametrar som bör beaktas vid breddinförande av pm3
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5. NYCKELTAL

Eftersom	Ranta	är	en	fiktiv	organisation	saknas	uppgifter	som	behövs	för	att	göra	en	värder-
ing, uppgifter som man vid en värdering i en existerande organisation troligen kan spåra i 
bokföring och ekonomiska rapporter. Inför PENG-analysen gjordes därför ett arbete med att 
ta fram ett antal nyckeltal som sedan låg till grund för beräkningar i PENG-analysen. 8,6. pro-
cent av budgeten i en organisation i bank- och försäkringsbranschen utgörs av IT-kostnader 
(Fredén, 2008). Av IT-kostnaderna är 6.5 procent förvaltning (Nerenberg, 2009). Här bör man 
vara uppmärksam på att de 6.5 procenten begränsar förvaltningskostnaderna till att omfatta 
vidmakthållande. 45 procent av förvaltningskostnaderna utgörs av IT-drift och hantering av 
teknisk infrastruktur (ibid).

För	 att	 ytterligare	 specificera	 kostnadsfördelningen	 inom	 ramen	 för	 förvaltningsuppdrag	
genomfördes en analys av förvaltningsplaner från fem organisationer i bank- och försäkrings-
branschen. Analysen omfattade ett 20-tal förvaltningsplaner. Analysen visar att förvalt-
nings-kostnader (exkl. drift) till 20 procent består av förvaltningsstyrning, 6.5 procent av 
ändrings-hantering och 15 procent av användarstöd. Fördelningen mellan vidmakthållande 
och vidareutveckling är 55 respektive 45 procent. Om man härrör till siffrorna ovan omfat-
tar	förvaltningen	enbart	vidmakthållandet	och	de	övriga	45	procenten	återfinns	troligen	som	
utvecklingskostnader. 35 procent av kostnaden kan härröras till verksamhetsnära förvaltning 
och 6.5 procent kan härröras till IT-nära förvaltning, men då bör man vara uppmärksam på 
att daglig drift och underhåll inte ingår i den siffran. Detta innebär att 35 procent av förvalt-
ningskostnaderna	(exkl.	drift)	oftast	utgörs	av	dolda	kostnader	eftersom	de	finns	budgeterade	
i olika verksamhetsbudgetar. 

Siffrorna är det som är budgeterat och alltså inte utfall, men det bör ge en tämligen god 
indikation på utfallet eftersom det är verksamhet som pågått under många år. Nyckeltalen 
sammanfattas	i	figur	8.

Figur 8. Sammanfattning av de nyckeltal som användes i PENG-analysen.

8,6 procent av en bank- eller försäkringbolagsbudget består av IT-kostnader
65 procent av IT-kostnaderna utgörs av förvaltning
45 procent av förvaltningskostnaderna utgörs av drift och hantering av teknisk infrastuktur
Förvatlningkostnaderna (exkl.drift) fördelas enlight följande ;
    20 procent förvaltningsstyring
    65 procent ändringshantering
    15 procent användarstöd

Fördelningen mellan vidmakthållande och vidareutveckling är 55 resp. 45 procent.
35 procent av kostnaderna är verksamhetsnära
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6. NYTTOVÄRDERING AV ETT pm3 INFÖRANDE PÅ RANTA

Beskrivningen nedan är uppbyggd enligt de tio metodsteg som en PENG-analys föreskriver 
(Dahlgren	m.fl.	2010).	Beskrivningen	baseras	på	den	nyttovärderingsrapport	som	är	resulta-
tet av PENG-analysen (Slunga 2010), men också de observationer som vi gjort under genom-
förandet. PENG-analysen genomfördes på Ranta AB. 

Ranta AB är ett företag i bank- och försäkringsbranschen. Genom uppköp och sammanslag-
ningar har verksamheten utökats både avseende affärsinriktning och internationell spridning. 
Inledningsvis bestod verksamheten av bankverksamheten men har utökats till att omfatta 
även försäkring. Ranta bedriver verksamhet främst i Skandinavien. Ranta präglas av ett starkt 
självstyre mellan affärsområde bank och försäkring, men även inom respektive affärsområde 
råder olika uppfattningar om hur verksamheten bör bedrivas. Ranta omsätter 37 miljarder 
kronor och har 6.6.00 medarbetare varav 10 procent arbetar med IT. Ranta och dess situation 
beskrivs närmare i fallbeskrivningen (bilaga 1).

 

6.1 Bestäm mål och syften
I förberedelsefasen (steg 1-4) deltog PENG-ledaren och forskarna. Vid två förberedelsemöten 
fastställdes att målet med investeringen/projektet var att genom att införa en FSM ville Ranta 
uppnå följande fördelar;

- Styrbarhet

- Tydligt ansvar och kontaktvägar

- Möjlighet att fatta strategiska beslut avseende vidareutveckling

- Ökad affärsnytta/verksamhetsnytta av IT-investeringar

- Gemensamt arbetssätt

- Ökad kostnadseffektivitet kring IT-kostnader

Dessa fördelar är hämtade från den workshop inom KI-nätverket som bl.a. hade till syfte 
att	identifiera	vilka	fördelar	organisationer	vill	uppnå	genom	att	införa	en	FSM.	Målet	med	
själva PENG-analysen fastställdes till att få ett bättre beslutsunderlag för införandet av en 
FSM inom Ranta AB. Man ville samtidigt öka engagemanget i ledningen samt skapa samsyn 
kring nyttoeffekterna. 
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6.2 Skapa insikt och utse deltagare
En av de avgörande framgångsfaktorerna för en PENG-analys med hög kvalitet är att analys-
gruppen består av personer som, i det här fallet, har kännedom om hur den nya FSMen 
påverkar	Rantas	verksamhet.	I	avsnitt	6.2	beskrivs	hur	personerna	har	valts	ut.	I	figur	9	visas	
de roller som fanns med i rollspelet.

6.3 Bestäm och avgränsa objektet
Objektet som skulle analyseras var införandet av FSMen pm3 och därmed berördes samt-
liga vidmakthållande- och vidareutvecklingsaktiviteter inom Ranta AB (se avsnitt 4.2 för 
definitioner).	Analysen	avgränsades	från	nyutvecklingsaktiviteter.	Ytterligare	avgränsningar	
framkom under arbetets gång.

6.4 Beskriv objektet
Analysobjektet	beskrevs	genom	att	de	olika	lägena	i	en	PENG-analys	fastställdes	(figur	10);	
Är-läget fastställdes till februari 2010, noll-läget till maj 2010 och bör-läget till 2015. Vi 
valde alltså en femårig nyttoperiod, vilket erfarenhetsmässigt föreföll rimligt. 

Är-läget utgick från fallbeskrivningen i Ranta AB, medan noll- och bör-läget bygger på den 
erfarenhetsbaserade pm3 införandeprocessen som beskrivs i avsnitt 4.5.

PENG-ledare Katarina 

Chef AO Beatrice Mynt
Modell leverantör 
Tommy Modell

Koncern Ekonomichef 
Stefan Kontant

Lokal IT-chef Anette Pris 
Projektledare 
Christina Styre

Koncern IT-chef 
Christian Valuta

Figur 9. Deltagare i PENG-analysen
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I	och	med	detta	metodsteg	var	förberedelsearbetet	färdigt	och	analysdeltagarna	fick	tillgång	
till förberedelser, fallbeskrivning och en inbjudan till en workshopserie om fyra halvd-
agsworkshops under april-maj 2010. 

Värt att notera är att samtliga deltagare i analysgruppen kommenterade, oberoende av var-
andra,	att	det	kunde	vara	deras	organisation	som	beskrevs	när	de	fick	tillgång	till	fallbeskriv-
ningen. 

Är-läge
(Februari 2010)

Noll-läget
(Maj 2010)

Bör-läget
(Februari 2015)

Höga IT-kostnader som inte kan följas upp
Självstyre - alla arbetar olika och det saknas samordning
Befintlig förvaltningsmodell används inte på rätt sätt och är ej 
accepterad av alla
Helhetsbild över företagets IT saknas (såväl organisatoriskt som 
tekniskt)
Otydlig IT-styrning
Spänning mellan verksamhet och IT

Version 1.0 av Rantas FOA är beslutad 
Ledningen har beslutat att införa pm
pm  införandeprojekt är planerat, bemannat och godkänt
Nyckelpersoner är informerade och utbildade

En process för att hantera Ranta AB:s förvaltningsportfölj enligt 
pm  är införd
Gemensamma arbetssätt med tydligt ansvar (roller och besluts-
fora) är implementerade och accepterade inom Ranta
Målstyrningsprocessen är synkroniserad med budgetprocessen;  
exempelvis tas förvaltningsplaner fram inför varje budgetår och 
dessa planer följs upp i den löpande uppföljningen kvartalsvis
Vidmakthållande och vidareutveckling är målstyrd för att stödja  
objektverksamheten

3
3

3

Figur	10.	Definition	av	är-,	noll-	och	bör-läge.
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6.5	 Identifiera	nyttoeffekterna
Detta metodsteg var det första tillfället som analysgruppen träffades. Mötet inleddes med en 
presentation och en genomgång av PENG-modellen. Redan här poängterade PENG-ledaren 
att det för en del nyttor handlar om att näst intill bokföringsmässig precision medan det för 
andra	nyttor	gäller	att	göra	subjektiva	värderingar	utifrån	ett	kvalificerat	yrkeskunnande.	

Därefter	 startade	 en	 process	 att	 identifiera	 nyttor.	Deltagarna	fick,	 utifrån	 den	 roll	 de	 var	
tilldelade, bedöma vilka nyttor ett införande av en FSM kunde tänkas få. Nyttorna noterades 
på post-it lappar.  Brainstormingövningen resulterade i cirka 16.0 post-it lappar, vars innehåll 
sedan	strukturerades	så	att	lappar	med	likartat	innehåll	fördes	ihop.	I	figur	11	ges	exempel	på	
post-it lapparnas innehåll. 

 

I samband med detta arbete uppstod frågeställningen om var nyttorna uppstår med ett 
införande av en FSM. En frågeställning som sedan följde genom hela processen (se avsnitt 
8.1). 

Figur 11. Exempel på nyttor som kom fram under brainstormingövningen vid första 
workshoptillfället.
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6.6 Klargör sambanden i en nyttostruktur
Detta arbete inleddes i slutet av det första arbetsmötet och tog sedan ytterligare två arbetsmöten 
i anspråk. Nyttorna modellerades i orsak-verkan samband och en nyttostruktur växte fram. I 
figur	12	visas	ett	exempel	på	en	del	av	den	nyttostruktur	som	successivt	växte	fram.

Nyttostrukturen kan läsas både från höger till vänster och från vänster till höger. Om man 
läser från vänster skall man tänka kräver och om man läser från höger skall man tänka ger. Att 
skapa nyttostrukturen upplevdes av analysgruppen som det svåraste momentet. Under arbetet 
uppstod hela tiden frågeställningar kring var nyttorna uppstår – i objektverksamheten eller i 
förvaltningsverksamheten? Gränsdragningen mellan förvaltning och utveckling diskuterades 
åtskilliga gånger och gruppen återvände till pm3	 definitionerna	 för	 att	 komma	vidare.	En	
diskussion	som	också	återkom	flera	gånger	var	huruvida	införandet	av	en	FSM	enbart	var	
kostnadsreducerande eller också intäktsgenererande. Målet att alla nyttor skulle resultera i 
antingen en kostnads-reducering eller en intäktshöjning (eller både och) var också en insikt 
som tog tid för analysgruppen att förstå konsekvensen av. Här spelade PENG-ledaren en stor 
roll som pedagogiskt förklarade strukturens uppbyggnad upprepade gånger. När väl tank-
esättet	slagit	rot	i	analysgruppen	förflöt	strukturerandet	mer	smärtfritt.	

En annat hinder i strukturerandet var ovanan att uttrycka sig i hårda orsak – verkan samband. 
Analysgruppen ville hellre uttrycka sig i termer av ”ger möjlighet till”, ”skapar förutsättning 
för”, eftersom man upplevde att det fanns så många faktorer, förutom ett pm3 införande, som 
påverkar skeendet i en organisation. PENG-ledaren förklarade att detta har en särskild punkt 
i analysen – hindersanalys (se avsnitt 6..9). 

Ytterligare	en	strukturfråga	som	framträdde	vid	flertalet	tillfällen	var	om	strukturen	skulle	
vara	generisk	eller	specifik.	Gruppen	uppmanades	att	vara	så	specifik	som	möjligt,	men	både	
med	 tanke	 på	 att	Ranta	 var	 ett	 fiktivt	 fall	 och	 att	 analysgruppen	bestod	 av	 personer	med	
förmågan att se helhetsbilder, tenderade strukturen att bli mer och mer generisk. Vilket inte 
får ses som ett problem i detta fall eftersom förhoppningen var att skapa en generisk struktur. 
Även det arbete som PENG-ledaren gjorde mellan arbetsgruppens möten blev mer och mer 
generiskt till sin karaktär.  

3

Figur 12. Exempel på del av nyttostrukturen.
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När nyttostrukturen började anta fast form bestod den av ett antal ”ben” enligt principen i 
figur	12.	

- Lägre verksamhetskostnader i AO Bank och AO Försäkring - Lägre personalkost- 
 nader (ökad effektivitet genom mer gemensamma arbetssätt)

- Lägre verksamhetskostnader i AO Bank och AO Försäkring - Lägre personalkost- 
 nader (reducering av konsulter/personal inom IT p g a konsolidering av arbetssätt)

- Lägre IT kostnader -  Lägre licenskostnader (reducering av antal IT system via ko- 
 nsolideringsmöjlighet)

- Lägre IT kostnader -  Lägre kostnader via bättre leverantörsavtal (bättre kontroll   
 på  IT system via ökad tydlighet och styrning av IT portfölj)

PENG-ledaren förklarade att ”benen” skall kunna stå för sig själva – även om nyttorna går 
in i varandra. T.ex. kan lägre personalkostnader i IT-nära förvaltning vara en följd av både 
effektivare arbetsätt och avveckling/nedläggning av IT-system. Dessa bör då placeras i olika 
”ben” eftersom de inte är direkt beroende av varandra. Det viktigaste är att nyttorna inte dub-
belvärderas. I takt med att ”benen” växte fram uppstod en diskussion kring IT-systemkonsoli-
dering. Gruppen var överrens om att konsolidering är en möjlig följd av ett pm3 införande, 
men det är inte troligt att ett pm3 införande alltid åtföljs av en konsolidering. Resultat blev 
därför att värderingen gjordes i två versioner. En med konsolidering och en utan konsolider-
ing (se avsnitt 6..7).   

Struktureringsarbetet resulterade i en nyttostruktur med enbart kostnadsreducerande nyttor. 
Analysgruppen enades om att intäkterna inte var tillräckligt generiska till sin karaktär utan 
att man här var tvungen att analysera respektive affärsområdes möjligheter att öka intäkterna 
som en följd av bättre arbetssätt och IT-system, vilket gruppen enades om vara en möjlig 
effekt av ett pm3	införande.	I	den	efterföljande	analysen	finns	ett	förslag	till	hur	en	generisk	
värdering av intäktsnyttorna skulle kunna gå till (se avsnitt 8.2). 

6.7 Värdera nyttoeffekterna
Värderingen av nyttorna i monetära termer baserades på den utarbetade nyttostrukturen. 
Deltagarna uppmanades att starta värderingen så långt till höger som möjligt i nyttostruk-
turen. Under ledning av PENG-ledaren diskuterades nyttorna och antaganden och beräknin-
gar	gjordes	baserat	på	de	grundantaganden	som	återfinns	i	tabell	1.	Värderingen	innehåller	
också	subjektiva,	kvalificerade	rimlighetsbedömningar	av	de	personer	som	deltog	och	som	
alla	har	erfarenhet	av	förvaltningsverksamhet	i	stora	organisationer.	Nyttorna	klassificerades	
också i gröna, gula och röda nyttor i enlighet med principen i PENG-metoden (se avsnitt 
2.2).	Slutligen	fick	också	deltagarna	värdera	när	i	 tiden	nyttorna	förväntades	uppstå	under	
nyttoperioden	d.v.s.	år	1-5.	Exempel	visas	i	figur	13.



 
Inledningsvis gick värderingen tämligen trögt och analysgruppen visade samma ovilja att 
omsätta nyttan i monetära termer som att i nyttostrukturen modellera det man upplevde som 
hårda orsak-verkan samband. I takt med att deltagarna förstod principerna ökade dock modet 
och samtliga deltagare använde sig av egna erfarenheter när värderingarna genomfördes.

Tabell	1.	Basfakta/antaganden	som	har	använts	i	ett	flertal	beräkningar.

Basfakta Värde
Antal IT-system i Ranta AB 300 stycken
Antal egenutvecklade system 20 stycken
Resurser som jobbar inom IT 6.6.0 stycken
Lönekostnad per IT-resurs och år 1 150 000 kronor
Leverantörskostnader/system 1 000 000 kronor, varav 200 000 

supportkostnad
Driftkostnad/system 3 100 000 kronor
Inköpta system som kan tas bort 20 stycken
Årsarbetstid 1550 timmar (exklusive utbildning)
Timkostnad verksamhet 500 kr/timme
Timkostnad IT 750 kr/timme
Timkostnad IT konsult 800-1200 kr/timme
Antal förvaltningsobjekt inom Ranta 15

 
Som tidigare nämnts gjordes en nyttovärdering med konsolidering och en värdering utan 
konsolidering. I tabell 2 presenteras resultat från dess båda värderingar. Resultatet av värder-
ingen	med	konsolidering	åskådliggörs	dessutom	i	nyttostaplar	i	figur	14.
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Figur 13. Exempel på nyttovärdering.
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Bruttonyttan	 för	projektet	 är	190	Mkr/år	 (sammanlagda	värdet	 av	nyttostapeln	 i	figur	14)	
och investeringskostnaden är 6. Mkr/år, vilket ger en nettonytta på 184 Mkr/år. Kostnader 
specificeras	i	6.8.	Nyttofaktorn	är	31,8	och	de	gröna	nyttorna	dominerar	med	61	procent	av	
de totala nyttorna. De största gröna nyttorna dominerar med 80 procent av totala gröna nyttan 
och är följande;

- Lägre verksamhetskostnader via gemensamma arbetssätt

- Lägre IT-kostnader via konsolidering

- Lägre IT-kostnader via bättre avtal och styrning

Den totala ackumulerade nyttan under nyttoperioden förväntas bli 378 Mkr och den totala 
ackumulerade kostnaden 30 Mkr. Dock beräknas både totala nyttan och kostnaden i PENG-
modellen som ett årsgenomsnittsvärde som då blir 184 respektive 6. Mkr per år under nyt-
toperioden. Detta värde benämns börnytta och i den tas hänsyn till när, under nyttoperioden, 
som nyttorna uppkommer.  

I tabell 2 presenteras motsvarande siffror för införande utan konsolidering. För att underlätta 
jämförelser	finns	även	införande	med	konsolidering	med.	

Tabell 2. Nyttovärdering med och utan konsolidering.
Nytta Införande med 

konsolidering

Införande utan 

konsolidering
Bruttonytta 190 Mkrr/år 109 Mkr/år
Nettonytta 184 Mkr/år 108 Mkr/år
Varav gröna nyttor 6.1 procent 58 procent
Nyttofaktor 31,8 100

I avsnitt 8 analyseras resultatet av analysen vidare.
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Figur 14. Nytta- införande av pm3 i Ranta AB med IT-systemkonsolidering. 
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6.8	 Definiera	och	värdera	kostnaden	för	nyttorna
Utifrån den införandeprocess som beskrivs i avsnitt 4.5 skapades en investeringskalkyl 
för införande av pm3 inom Ranta. Den omfattade en pm3 licens, utarbetande av en FOA, 
utbildning och information om pm3, framtagande och kvalitetssäkring av förvaltningsplaner, 
kvalitetsmätning	och	projektledning.	Kalkylen	bygger	på	antagandet	att	det	finns	15	förvalt-
ningsobjekt inom Ranta. Både styrgrupper och förvaltningsledningar får utbildning i pm3. 
Förvaltningsledarna har fått i uppdrag att ta fram förvaltningsplaner och införandeprojektet 
erbjuder kvalitetssäkring av de utarbetade planerna. Löpande utbildning från år 2 och framåt 
betraktas	som	kompetensutveckling	och	ingår	därmed	inte	i	införandekostnaden.	I	figur	15	
illustreras införandeparametrarna som låg till grund för kalkylen. 

Införandekalkylen stipulerade totala kostnader om cirka 4,5 Mkr. I samband med värderin-
gen tillkom kostnader för konsolidering om 25 Mkr. I samband med hindersanalysen tillkom 
kostnader om 3 Mkr för extern förändringsledning.   

6.9 Hindersanalys
Vid sista workshop tillfället genomfördes en hindersanalys för att säkerställa att nyttan skall 
kunna	uppnås	och	att	investeringar	och	kostnader	är	rimliga.	De	hinder	som	identifierades	
kunde relateras till två områden; förändrade arbetssätt samt konsolidering. I den första kate-
gorin dominerade hinder till följd av olika organisationskulturer eftersom Ranta vuxit genom 
uppköp, inställning till förändring hos medarbetare, men också avtal som måste omförhand-
las för att uppnå kalkylerade nyttor. I konsolideringskategorin återfanns att system kan vara 
integrerade i olika länder, nya system kräver nya arbetssätt samt en ovilja att följa fattade 
beslut inom Ranta. I båda kategorierna återfanns hinder i form av lagar och regler i de olika 
länderna som kan begränsa både nya arbetssätt och IT-systemkonsolidering. Utifrån hin-
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Figur 15. Parametrar vid införande av pm3
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dersanalysen justerades investeringskalkylen genom att nyttovärden justerades och en bety-
dande insats från förändringsledare kompletterade kostnadskalkylen.

6.10 Fastställ hemtagningsansvar och utvärdera
Hemtagningsprojektet är enligt PENG-metoden helt avgörande för att nyttan verkligen skall 
infalla	till	sin	fulla	potential.	Eftersom	Ranta	AB	är	ett	fiktivt	fall	och	denna	PENG-analys	är	
gjord i forskningssyfte kommer inget hemtagningsprojekt att drivas. Däremot förde analys-
gruppen en kort diskussion om hur ett hemtagningsprojekt skulle kunna ha sett ut och drivas 
för att se till att så många nyttor som möjligt kommer i dagen.

7. FÖR-PENG PÅ MYNDIGHETEN

Under hösten 2010, när föreliggande rapport i stor sett var färdigutformad, gavs en möjlighet 
att få delta som observatör vid ett workshoptillfälle när en myndighet skulle genomföra en 
PENG-analys som en del i ett beslutsunderlag för ett pm3 införande. Mot bakgrund av att rap-
porten	baseras	på	ett	fiktivt	fall,	var	detta	ett	bra	tillfälle	att	pröva	slutsatserna	i	ett	skarpt	läge.	

PENG-analysen var en del av en förstudie kring vad ett pm3 införande skulle innebära på 
myndigheten. För att förtydliga konsekvenserna hade ett delområde valts ut och principerna 
kring organisation och styrning enligt pm3 hade prövats genom en serie workshops. PENG-
analysen genomfördes för samma område. Den analys som genomfördes var något som kal-
las för en För-PENG och innebär i princip en grundare hel PENG-analys motsvarande den 
som genomfördes för Ranta (avsnitt 5), och som används i samband med just förstudier 
(Dahlgren	m.fl.,	2010).	Inom	myndigheten	fanns	en	bred	erfarenhet	av	att	använda	PENG-
modellen för nyttovärderingar i samband med investeringar. Förstudieledaren och PENG-
ledarna förberedde analysen genom att genomföra metodsteg 1-3 och steg 4-7 genomfördes 
med utsedd analysgrupp på fyra timmar. Resultatet från workshopen vidarebearbetades sedan 
av PENG-ledaren som delgav förstudieledaren resultatet. 

Vid workshoptillfället skapades en nyttostruktur kring vilka nyttor pm3 förväntades ge i myn-
digheten. Den nyttovärderingsstruktur som vi forskare utarbetat var inte känd för analysgrup-
pen och även vi lade den åt sidan för att observera skeendet i workshopen. Baserat på tidigare 
erfarenheter i myndigheten, oavsett analysobjekt, hade man skapat en struktur som mynnade 
ut i två huvudkategorier; extern nytta och intern nytta. Intern nytta hade också två under-
kategorier i form av lägre kostnader och minskad tid. Dessa förväntade nyttor ritades upp 
längst till vänster på whiteboarden och därefter påbörjades en brainstorming som successivt 
fyllde whiteboarden med orsak-verkan samband för ett pm3 införande. När PENG-ledaren 
och gruppen var nöjd med strukturen vidtog nyttovärderingen. Även i denna analys fanns 
en ovilja att uttrycka starka orsak-verkan samband och medlemmarna uttryckte sig hellre i 
mjukare sambandstermer ”ger möjligheter till”, ”kan leda till”. En ovilja som förstärktes när 
värderingsmomentet startade. Detta kan troligen förklaras med att värderingen blev mycket 
konkret. Ett nyttospår blev t.ex. så här; 
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Ett pm3 införande leder till ökad möjlighet för förbättringsarbete, vilket leder till bättre IT-
system. Detta leder i sin tur till minskad tid för handläggning, vilket bidrar till tidsbesparing 
i objektverksamheten. 

I samband med dessa värderingar aktualiserades frågan – vad görs med den frigjorda tiden? 
Slutsatsen från gruppen blev att antingen kan man minska antalet handläggare eller så kan 
handläggaren göra något annat på den frigjorda tiden. Nyttorna som framkom i myndighetens 
nyttostruktur sammanfattades i följande kategorier;

- Minskad tid för administration

- Ökad produktivitet

- Minskad tid för onödiga telefonsamtal (i objektverksamheten)

- Billigare förvaltning 

Samtliga	dessa	sammanfattades	under	den	fördefinierade	kategorin	–	Frigjord	tid.	

Nyttofaktorn: 41

Nyttostrukturen med tillhörande värdering fotograferades av PENG-ledarna och vidarebear-
betades sedan i den mall som myndigheten byggt baserat på tidigare erfarenheter. I samband 
med workshopens avslutning kommenterade PENG-ledarna att deltagarna varit ovanligt för-
siktiga i sina värderingar. Förstudieledaren förklarade detta med att det redan förelåg ordning 
och reda inom det studerade området. Hon menade vidare att om så här höga nyttor kan påvi-
sas	för	detta	område,	finns	områden	där	nyttorna	måste	bedömas	ha	betydligt	högre	värde.

8. ANALYS OCH SLUTSATSER 

8.1 Var uppstår nyttan och av vilken typ är den?
En av de svårigheter som var ständigt återkommande i analysgruppen på Ranta var att fast-
ställa var nyttan uppstod – i objektverksamheten eller i förvaltningsverksamheten och hur 
detta skulle hanteras i värderingen. Detta i kombination med att analysgruppen hade svårt 
att förstå strukturen i PENG gjorde att de inledande workshoparna var lätt förvirrande. När 
väl nyttostrukturen växte fram och deltagarna förstod principen med att skapa olika ben i 
vilka kostnadsreducerande nyttor respektive intäktsökande nyttor kategoriserades blev det 
tydligare. Intäkterna kan bara genereras i objektverksamheten, medan kostnadsreducering 
kan uppstå i såväl objekt- som förvaltningsverksamhet. Men i det här fallet spelar det mindre 
roll eftersom analysen görs på Ranta som helhet. Nu blev det en ingen intäktsnyttoanalys, 
men det berodde troligen snarare på bemanningen av analysgruppen än på att det är mer 
problematiskt. PENG-ledaren spelade en central roll här genom att pedagogiskt lotsa analys-
gruppen vidare. 

Ytterligare	en	aspekt	på	typen	av	nytta	är	gränsdragningen	mellan	förvaltning	och	utveck-
ling vilket det uppstod diskussioner kring. Utgångspunkten var att analysen skulle utgå från 
pm3	definitionerna	för	att	skapa	en	gemensam	grund	för	analysgruppen	som	kommer	från	
olika organisationer. Trots detta återkom diskussion kring huruvida vidareutveckling utgör 
en del av förvaltningen eller ej. I pm3 utgörs förvaltning av både vidmakthållande och vid-
areutveckling eftersom det har visat sig lämpligt att samorganisera dessa aktiviteter (Nord-
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ström och Welander, 2007). Detta gör att en PENG-analys baserad på pm3	definitioner	bör	
innehålla både intäkts och kostnadsreducerande nyttor. Om förvaltning är synonymt med 
vidmakthållande kan analysen begränsas till att enbart vara kostnadsreducerande eftersom 
det troligen är vidareutvecklingen som genererar ökade intäkter till organisationen. 

På Myndigheten uppstod också diskussioner kring gränsdragningen mellan förvaltning och 
utveckling,	men	 som	 en	möjlighet.	Den	 befintliga	 definitionen	 av	 förvaltning	 på	Myndi-
gheten är snävare och omfattar enbart vidmakthållande, vilket lett fram till att vidareutveck-
ling till stor del avstannat till förmån för större utvecklingsinsatser som bedrivits i projekt. 
Detta	är	ett	mönster	som	är	tämligen	vanligt	i	organisationer	som	gör	snäva	definitioner	av	
förvaltning	(Nordström	och	Welander,	2007).	På	Myndigheten	identifierades	ett	antal	konk-
reta förbättringspotentialer som skulle kunna drivas inom ramen för ett förvaltningsuppdrag 
om Myndigheten antog pm3	definitionen	av	förvaltning.	

Det tredje området som det uppstod diskussioner kring i Ranta analysen var förvaltningsob-
jekts innehåll. pm3	definitionen	innehåller	såväl	verksamhetskomponenter	(benämnt	förvalt-
ningsprodukter) som IT-komponenter (Nordström och Welander, 2010). För att göra en rät-
tvis värdering innebär detta  att såväl verksamhetskostnader som IT-kostnader för förvaltning 
bör värderas. I den nyckeltalsberäkning som vi gjorde i samband med denna studie visade det 
sig att 30 procent av kostnaderna utanför det som redovisas som IT-kostnader i en organisa-
tion	utgörs	av	förvaltningskostnader	som	finns	i	verksamheten	(se	avsnitt	4)	.	Det	är	viktigt	
att vara uppmärksam på detta eftersom det ofta är enbart IT-kostnader som fokuseras. 

Dessa observationer leder fram till slutsatsen att kunskapen om FSM som värderas är en 
viktig faktor om man vill göra en nyttovärdering för att visa vilka möjligheter en FSM kan 
innebära för organisationen.   

8.2 Nyttovärderingsstruktur
Att skapa nyttovärderingsstrukturen var ett gediget arbete under PENG-analysen, och det 
arbete som analysgruppen upplevde som svårast. I forskningsprojektet är den dock mycket 
central	eftersom	idén	är	att	skapa	en	generisk	struktur	som	kan	återanvändas	i	flera	organisa-
tioner. Därför har vi i efterhand arbetat vidare med strukturen. Nyttostrukturen består av ett 
antal orsak-verkan samband som mynnar ut i lägre kostnader eller högre intäkter vilket i sin 
tur ökar lönsamheten. För att få möjlighet att se på nyttostrukturen på ett nytt sätt använde 
vi	oss	av	målgrafer	enligt	FA/SIMM.	Genom	att	använda	målgrafer	identifierades	ett	antal	
luckor	i	nyttostrukturen.	I	figur	16	presenteras	en	del	av	nyttostrukturen	och	i	figur	17	visas	
hur	den	har	utvecklats	genom	att	flera	nyttor	lagts	till	för	att	tydliggöra	orsak-verkan	sam-
banden.
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Längst	ner	i	figur	16	har	vi	lagt	till	gemensamt	arbetssätt	eftersom	det	var	underförstått	i	den	
övre	figuren.	På	 likande	 sätt	 har	hela	nyttostrukturen	analyserats	med	hjälp	 av	målgrafer.	
Resultatet	presenteras	i	figur	17.		

Återigen	fick	 vi	 analysera	 argumenten	 till	 varför	 intäktsnyttorna	 förblev	 ovärderade.	Den	
främsta anledningen att intäktsnyttorna inte kom att värderas var att analysgruppen ansåg att 
intäktsnyttorna inte är lika generiska till sin karaktär som kostnadsnyttorna. En förklaring till 
detta kan vara att analysgruppen bestod av personer som till sin profession arbetar med IT-
relaterad utveckling och förvaltning snarare än i kärnverksamheter där intäkterna genereras 
och därför inte känner samma säkerhet i antagande av den typen. Om man vet värdet av den 
summa man spenderar på vidareutveckling under ett år borde det vara möjligt att göra ett 
antagande på vilket sätt detta kan öka intäkterna, på samma sätt som kostnadsreducerande 
nyttor	beräknas	på	antaganden.	Nödvändigt	är	då	att	det	finns	representation	från	den	verk-
samhet som genererar intäkter som har möjlighet att göra den typen av antagande. 
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Figur 16.. Principen för vidareutveckling av nyttostrukturen.
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Den vidareutvecklade nyttostrukturen består av fem nyttospår, nyttospåren ersätter det som i 
analysgruppen benämndes för ben i nyttostrukturen. Dessa fem områden utgår från två nyt-
tor som är en följd av ett pm3 införande; ökad styrbarhet och närmande mellan verksamhet-
sutveckling och IT-utveckling. Nyttospåren är sammanfattningsvis;

- Effektivare IT-system och processer

- Gemensamma arbetssätt i förvaltningen

- Anslutning till förvaltningsstandard

- Konsolidering av IT-avtal

- Konsolidering av IT-system.

I	bilaga	2	finns	ovanstående	figur	med	nyttospåren	inritade.	

Ökade intäkter i objektverksamheten 

I analysen på Ranta genomfördes, som nämnts tidigare, ingen intäktsanalys. Eftersom pm3 
omfattar styrning av såväl vidmakthållande som vidareutveckling borde den dock vara med 
för att ge en rättvis bild av de samlade nyttorna. Inte heller på Myndigheten genomfördes 
någon intäktsanalys, men det berodde på att den del av Myndigheten som var föremål för 
analysen	är	anslagsfinansierad.	Eftersom	förvaltningsobjekt	enligt	pm3 innehåller såväl IT-
komponenter som processer/rutiner i verksamheter så bör ett pm3 införande innebära ett 
närmande mellan verksamhetsutveckling och IT-utveckling genom att resurser för detta 
samorganiseras. Detta bör leda till att vidareutvecklingsinsatser blir behovsstyrda ur ett verk-
samhetsperspektiv och det bör i sin tur leda till effektivare arbetssätt och IT-system. Detta 
kan i sin tur bidra till ökad försäljning eller möjlighet att höja priserna vilket leder till ökade 
intäkter.     

Effektivare IT-system och processer

Effektivare arbetssätt och bättre IT-system kan också leda till frigjord tid i objektverksam-
heten.	Detta	nyttospår	 identifierades	 i	Ranta-analysen	och	konkretiserades	 i	Myndigheten,	
där diskussionerna om vilka effektiviseringar i objektverksamheten som är möjliga handlade 
om effektivare handläggning, färre telefonsamtal och förbättrad arbetsmiljö. Det var också 
dessa nyttor som, i samband med värderingen, utgjorde den största delen av de förväntade 
nyttorna i Myndigheten.

Gemensamma arbetssätt i förvaltningen 

Ett pm3 införande leder till ett gemensamt arbetssätt för förvaltning. Detta är det kanske 
starkaste orsak-verkan sambandet i nyttostrukturen, förutsatt att man också börjar arbeta som 
man har bestämt. Ett gemensamt arbetssätt leder till minskade personberoende och minskat 
dubbelarbete – något som borde leda till frigjord tid i förvaltningen. Det är dock inte säkert 
att detta blir tydligt eftersom förvaltare ofta har långa aktivitetslistor som inte blir avklarade 
på grund av tidsbrist (Nordström, 2005). Här är det därför viktigt att formulera tydliga upp-
drag om denna nytta skall komma i dagen. Frigjord tid bör leda till möjligheten att sänka 
personalkostnader i förvaltningsverksamheten, både i den verksamhetsnära och IT-nära för-
valtningen. 
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Anslutning till förvaltningsstandard

pm3 betraktas som en de facto standard för förvaltningsstyrning. Erfarenheten är att förvalt-
ningsobjekt inom en organisation har ganska lite gemensamt. Det är snarare så att förvalt-
ningsobjekt av samma typ i olika organisationer har mer gemensamt. Ett webbobjekt har t.ex. 
mer gemensam med webbobjekt i andra organisationer än med ett personal- eller IKT-objekt 
i den egna organisationen. Idén bakom pm3 har därför varit att göra en generisk modell som 
är tillämpbar på olika typer av förvaltningsobjekt. Det har dock funnits en tradition av att 
organisationer vill ha sin egen FSM. Att förvalta modellen kan dock vara ett ganska resur-
skrävande arbete, men det är också vanligt att modellen inte blir förvaltad överhuvudtaget 
och	efter	en	period	mindre	användbar.	I	Ranta-analysen	identifierades	därför	anslutningen	till	
förvaltningsstandard som en nytta som kan leda till sänkta kostnader för modellförvaltning 
som	sådan.	I	Myndigheten	identifierades	inte	denna	nytta	vilket	troligen	beror	på	den	begrän-
sade omfattningen av analysen, däremot användes det som ett argument för beslutsunderlaget 
som gick till Myndighetens ledningsgrupp för beslut om pm3 införande.  

Konsolidering av IT-avtal och IT-system

I stora organisationer som har haft ett distribuerat ansvar eller som vuxit genom uppköp 
och	fusioner	är	det	mycket	vanligt	att	det	finns	dubblerade	IT-system,	men	även	dubblerade	
processer och rutiner. Detta blir i längden kostsamt eftersom licenser, drift, förvaltning och 
vidareutveckling	i	flera	IT-system	genererar	höga	kostnader.	I	Ranta-analysen	diskuterades	
konsolideringsaspekten livligt och alla var överrens om att det krävs att ansvaret samman-
förs. pm3 kan möjliggöra konsolidering genom att ansvaret för IT-komponenter som stödjer 
en viss funktionalitet/process sammanförs till ett förvaltningsobjekt. Konsolidering av avtal 
kan göras möjligt i och med att det blir en tydligare kravställning som kan samordnas och 
därefter kan avtal omförhandlas. Dessa båda konsolideringsspår är oberoende av varandra 
och värderades därför var för sig. Konsolidering av IT-system stod för den enskilt största pos-
ten i värderingen, men analysgruppen var också överrens om att ett införande av pm3 inte alls 
säkert leder till konsolidering av IT-system. Detta bedömdes som det svagaste orsak-verkan 
sambandet. Det var också anledningen till att värderingen gjordes i två olika versioner, en 
med	konsolideringsnyttor	och	en	utan	(Slunga,	2010).	På	Myndigheten	identifierades	inga	
konsolideringsvinster, men det beror sannolikt återigen på att värderingen gjordes på ett 
enskilt verksamhetsområde och inte för Myndigheten som helhet.    

Av nyttostrukturen framgår att för att nyttorna av införandet av pm3 skall bli verklighet måste 
en serie händelser inträffa. Det räcker således inte med att anskaffa pm3 för att nyttorna skall 
komma i dagen, utan ett införande måste planeras och drivas som en samlad insats för att 
realisera	nyttorna.	Det	är	naturligtvis	så	att	det	finns	andra	sätt	att	realisera	identifierade	nyt-
tor. Det är t.ex. fullt möjligt att driva en konsolidering i projektform i syfte att konsolidera 
t.ex. infrastrukturen. I detta arbete har det inte tagits hänsyn till detta utan värderingen är 
gjord utifrån de möjligheter som ligger i vald FSM.  
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8.3 Nyttotal
Vi har tidigare sagt att siffrorna från Ranta-analysen är mindre precisa än vid en värdering i 
en	existerande	organisation.	Men	det	finns	ändå	några	iakttagelser	som	kan	vara	intressanta	
att belysa. 

I båda värderingarna, med och utan IT-system konsolidering, uppstår break-even redan under 
det första året, d.v.s. redan då är de ackumulerade nyttorna större än de ackumulerade kost-
naderna.

Om vi använder resultatet och sätter in det i ROI-formeln (intäkter–kostnader/kostnader) får 
vi följande resultat beräknat på hela nyttoperioden;

- Med konsolidering: (378 Mkr - 30 Mkr)/30 Mkr = 116.0 procent

- Utan konsolidering: (200 Mkr – 6. Mkr)/ 6.Mkr = 3230 procent 

I båda fallen får vi alltså extremt höga ROI-värden. Så höga att de måste analyseras vidare. 
Detsamma	 gäller	 PENG´s	motsvarighet	 i	 nyttofaktor	 som	 definieras	 till	 drygt	 30	 i	 första	
fallet och 100 i andra fallet. När vi visat resultatet för de organisationer som ingår i KI-
nätverket får vi kommentarer att antaganden och värderingar är rimliga (Slunga, 2010). Detta 
var	också	kommentaren	från	den	PENG-expert	 som	deltog	 i	analysen	 i	 syfte	att	certifiera	
PENG-ledaren; ”man kan undra varför inte alla skyndar sig att införa en FSM” var hennes 
kommentar. Mot bakgrund av dessa siffror var det naturligtvis mycket spännande att följa 
PENG-analysen på Myndigheten. Även på Myndigheten blev siffrorna extremt höga. Nyt-
tofaktorn hamnade på 41 och som exempel från Myndigheten kan sägas att om det utvalda 
verksamhetsområdet själv skulle bära hela den kalkylerade kostnaden för ett pm3 införande 
på Myndigheten som helhet skulle investeringen fortfarande få ett 50 procentigt ROI-värde.  

Om vi baserat på PENG-analysens värden skulle besvara fråga två från inledningen av denna 
rapport; hur mycket kan vi sänka IT-kostnaderna med att införa en FSM skulle svaret bli föl-
jande. Rantas IT-kostnader var budgeterade till 8,6. procent av 37 miljarder kronor vilket är 
knappt 3,2 miljarder kronor. Med hjälp av ett pm3 införande kan dessa kostnader sänkas med;

- Med konsolidering: knappt 11 procent (378 Mkr/3,2 miljarder)

- Utan konsolidering: drygt 6. procent (200 Mkr/3,2 miljarder)

Dessa siffror behöver valideras, men resultatet ger ändå vid handen att det med stor sanno-
likhet lönar sig att införa en FSM. Inte minst mot bakgrund av att PENG-analysen gjordes 
utan att värdera intäktsnyttor. En relevant fråga är vilka värderingar som är de centrala när 
det gäller att värdera nyttan av en FSM. PENG-analysen ger ett antal nyttor, men frågan är 
om alla de är relevanta i det här fallet. Av erfarenhet vet vi att man ofta efterfrågar ett ROI-
värde för att jämföra olika typer av investeringar. Ett minimum är alltså att vi kan besvara 
frågan kring;

- Intäkter som i PENG motsvaras av bruttonytta och börnytta och kan vara såväl   
 intäkter som kostnadsbesparingar

-	 Kostnader	som	också	finns	i	PENG

- Vinst som i PENG motsvaras av nettonytta
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PENG-modellen ger dessutom möjlighet att nyansera bilden genom att göra ovanstående 
beräkningar på exempelvis enbart gröna nyttor. Ett resultat av studien är att fastställa ovan-
stående som viktiga nyttotal i samband med värdering av nyttan av en FSM. Dessa tal kan 
komma	att	utökas	när	fler	mätningar	genomförs.

8.4 Styrkor och svagheter i PENG-analysen
Ranta	AB	är	en	fiktiv	organisation	och	man	kan	fråga	sig	hur	mycket	detta	påverkar	resulta-
tet? Det faktum att alla medlemmar i analysgruppen, oberoende av varandra, kommenterade 
att vi beskrivit just deras organisation, gör att vi troligen kan dra slutsatsen att vi lyckats 
fånga en realistisk problembild i en stor organisation. Antaganden om omfattningen av IT-
system och IT-infrastruktur är hämtade från litteratur men också från analysgruppens erfar-
enheter från den här typen av organisationer. 

Ranta är en organisation som vuxit genom uppköp vilket också präglar organisationskulturen 
där	det	finns	olika	uppfattningar	om	hur	saker	skall	göras	(bilaga	1).	Detta	blev	också	täm-
ligen verklighetstroget med analysgruppen som kom från olika organisationer. Det uppstod 
intressanta diskussioner som en följd av att analysdeltagarna kom från olika organisationer. 
Ofta redovisade en analysdeltagare hur en viss fråga hanteras i den egna organisationen och 
detta jämfördes sedan med andra analysdeltagares erfarenheter och en slutsats drogs under 
ledning av PENG-ledaren. Däremot visade det sig att vi skulle ha haft mer representation 
från objektverksamhetsparter för att göra intäktsanalysen, vilket också påpekades av PENG-
ledaren inledningsvis, men vi visste inte då vilka konsekvenser detta skulle få. 

Om	Ranta	inte	varit	ett	fiktivt	fall	hade	analysgruppen	haft	tillgång	till	faktiska	siffror	som	
kan hämtas ur organisationers uppföljningsverktyg. Denna möjlighet saknades och därför är 
troligen siffrorna som sådana inte så relevanta annat än som exempel. De relativa siffrornas 
nyttokvot och ROI värde kan dock på sikt vara intressanta som jämförelse. Däremot krävs 
ytterligare	tillämpningar	så	att	det	finns	något	att	jämföra	med.	Rimligheten	i	siffrorna	är	avs-
tämda på bl.a. en nätverksträff inom KI där PENG-ledaren fått kommentarer att värderingen 
är rimlig och inte övervärderad snarare tvärt om (Slunga, 2010).

Det	faktum	att	Ranta	är	en	fiktiv	organisation	har	troligen	haft	positiv	påverkan	på	vår	access	
till studieobjektet. Alla i analysgruppen hade samma förkunskaper och det har inte funnits 
något skäl att undanhålla något. Ingen har heller haft några subjektiva skäl att styra analysen 
i någon riktning, eftersom det saknas incitament till egen vinning i ett framtida införandepro-
jekt. Då studien har en explorativ karaktär där vi har till syfte att starta en kunskapsutveckling 
är det troligen en styrka som minskat risken att vi missat något väsentligt i studieområdet. 

Intrycken från Myndighetsanalysen är att den var betydligt mer konkret än Ranta analysen, 
men frågeställningarna var desamma. Medan man i Ranta-analysen talade i mer generiska 
termer var det möjligt att vara mycket mer konkret i Myndighetsfallet. Det beror troligen både 
på att Myndigheten är en existerande organisation och att verksamhetsområdet var avgränsat. 

I analysarbetet användes pm3 som FSM. Är det då möjligt att vidareföra resultatet till en 
annan FSM? Ja, delar av resultatet är vidareförbart, medan andra delar är mer pm3 speci-
fika.	Resultatet	av	studien	visar	att	det	är	möjligt	att	göra	en	nyttovärdering	av	införandet	
av en FSM och därmed bör det vara möjligt att välja vilken FSM man önskar. Att göra en 
PENG-analys innan man valt FSM är dock troligen ganska meningslöst om man försöker 
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generalisera nyttorna, eftersom alla modeller har olika nyttor inbyggda och dessa går troli-
gen förlorade vid en generalisering. Efter att ha studerat en PENG-analys där modellen var 
beslutad innan, och se vilka diskussioner detta ändå genererade, gör att vi har svårt att tro 
att	det	är	genomförbart	med	användbart	resultat	som	följd.	I	så	fall	bör	hellre	flera	PENG-
analyser genomföras i syfte att jämföra vilken som generera mest nytta i organisationen och 
låta detta utgöra underlag till beslut. Resultatet i form av nyttotalen är möjliga att använda, 
oavsett FSM, medan nyttostrukturen är mer modellberoende.  

Det som stärker idén om en generisk nyttostruktur är den nyttostruktur som låg till grund för 
analysen på Myndigheten. Där hade man samlat resultat från olika analyser och strukturerat 
upp en generisk mall – oavsett vad som värderas. Resultatet från brainstormingövningen 
placerades därför in i den generiska strukturen vid beräkningsskedet. 

Analysgruppens utvärdering av analysen har två dimensioner. Dels synpunkter kring analysen 
som sådan, men också det för KI-nätverket nya sättet att genomför studier. Tidigare studier 
har genomförts inom en medlemsorganisation (Nordström och Hammar, 2008; Hammar 
2008 samt Dervisevic, 2009), medan det i denna studie har funnits sju organisationer repre-
senterade. Samtliga deltagare uttryckte att det var positivt att delta i projektet och uttryckte 
en önskan om att göra motsvarande arbete i den egna organisationen. Det som gav mest var 
erfarenhetsutbytet mellan deltagande organisationer eftersom man delgav varandra olika sätt 
att styra förvaltning. Flera gav dock uttryck för den förvirring som rådde i början av projektet 
när nyttostrukturen skulle skapas. 

Nyttovärderingen visade som sagt mycket höga nyttotal, men frågan är om dessa nyttor är 
fullt	realiserbara?	De	flesta	är	medvetna	om	att	organisatoriska	förändringar	är	sårbara	och	
förändrade förutsättningar kan omkullkasta de mest ambitiösa förändringsansatser. Något 
som också Lundberg (2009) påpekar när han menar att nyttovärderingar främst används som 
ett instrument vid anskaffning och kraven på uppföljning är ofta låga. De höga nyttotalen 
bildar	något	av	en	konstrast	till	det	motstånd	till	införande	av	FSM	som	identifierades	vid	
den workshop som utgjorde utgångspunkt för studien (KI, 2009a). Vad beror detta på? En 
av orsakerna kan vara är att ingen av de organisationer som deltog i workshoparbetet tagit 
ett sådant helhetsgrepp om införandet av en FSM som kalkylerades i Ranta fallet. Som vi 
nämnde inledningsvis är dock sådana initiativ vanligt förekommande idag i syfte att få styr-
barhet	på	hela	förvaltningsportföljer	(Nordström,	2009).	Två	studier	och	avstämning	på	flera	
seminarier ger vid handen att siffrorna troligen är realistiska om än inte exakta. Synpunkter 
har framkommit om att PENG-modellen kanske inte är lämpad för den här typen av nyt-
tovärderingar	genom	att	det	finns	en	 inbyggd	rationalitet	som	inte	är	 tillämpbar	på	mjuka	
orsak-verkan samband. Vår slutsats baserad på studien, och erfarenheter från praktikfältet, 
är att siffrorna är realistiska men att det krävs stor skicklighet i att bedriva förändringsarbete 
om nyttorna skall realiseras. Något som troligen inte är unikt för införande av FSMer, utan 
något	som	gäller	all	organisatorisk	förändring.	Det	skulle	innebära	att	det	finns	ett	behov	av	
att studera införandeprocesser ytterligare och försöka fånga införandets natur för att återföra 
det till praktikfältet i form av förbättrade införandeprocesser som tar hänsyn till införandear-
betets	karaktär.	Det	borde	som	sagt	finnas	mycket	att	hämta	från	andra	införanden	av	andra	
FSMer.
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9. SAMMANFATTNING OCH NÄSTA STEG

- Det är möjligt att nyttovärdera införandet av en FSM och få ett    
 användbart resultat

- En FSM kan bidra till såväl intäktsökningar som kostnadsreduceringar

- En serie händelser måste inträffa för att få nytta av en FSM, det räcker inte att   
 anskaffa en modell

- Första resultatet pekar på betydande nyttor ur ett ekonomiskt perspektiv

- De nyttotal som är nödvändiga vid nyttovärdering av en FSM är intäkter/brutto-  
 nytta/börnytta, kostnader och vinst/nettonytta 

-	 Nyttostrukturen	är	specifik	för	vald	FSM,	men	kan	användas	i	flera	organisationer

- En första version av en generisk nyttostruktur för pm3	införande	finns	utarbetad

- Ett införande av en FSM bör ske som en samlad insats där nyttor värderas och   
	 hemtagningsansvar	definieras.	

- Interorganisatorisk samverkan är en uppskattad form för kunskapsutveckling inom  
 KI-nätverket

Detta projekt har resulterat i en nyttovärderingsstruktur som är generisk till sin karaktär. Nästa 
steg är att pröva modellen genom att göra analyser i enskilda organisationer och på så sätt 
vidareutveckla	nyttostrukturen.	Dessutom	finns	ett	behov	av	att	analysera	PENG-modellens	
roll i framtida mätningar. I denna studie har PENG använts som en del av forskningsmetoden 
för att skapa nyttostrukturen och pröva om det är möjligt att värdera införandet av en FSM i 
monetära termer. Vi har ännu inte tagit ställning till vilken roll PENG-modellen kan spela i 
framtida	mätningar.	För	att	göra	det	behöver	flera	nyttovärderingar	genomföras	och	PENG-
modellens bakomliggande kalkyleringsmodell måste undersökas närmare och jämföras med 
andra modeller. Den bakomliggande kalkyleringsmodellen har inte varit föremål för några 
analyser i den här studien. Ett lämpligt nästa steg kan vara att genomföra ytterligare en eller 
flera	PENG-analyser	med	utgångspunkt	i	befintlig	nyttostruktur,	men	med	öppenheten	att	den	
kan	förändras	eftersom	varje	fall	är	specifikt.	Att	helt	börja	från	blankt	ark	verkar	dock	min-
dre fruktbart eftersom, erfarenheterna Ranta och Myndigheten visar, att det troligen skulle 
resultera i att vi står med 16.0 nya gula post IT-lappar som det står ungefär samma sak på.  

Sedan studien startade har vi fått många frågor kring nyttotal. Organisationer som står i 
begrepp att införa pm3 vill veta vilka nyttor som kan uppnås och ha monetära mått på detta. 
Det är vår erfarenhet att trots att många organisationer kräver nyttotal av den här typen för 
att fatta beslut är benägenheten att göra de analyser som krävs ganska låg. Idén är därför 
att dokumentera de analyser som faktiskt görs i relativa tal så att dessa kan användas i jäm-
förande syfte. Förhoppningen är dessutom att genom att återanvända nyttostrukturen, kan 
tidsåtgången i en analys förkortas.     

Nyttovärderingen har återväckt de frågor kring införande av FSMer som egentligen initierade 
denna studie och som det vore intressant att undersöka vidare i ytterligare studier. I avsnitt 
8 visas en erfarenhetsbaserad införandeprocess, men det vore intressant att göra en djupare 
studie avseende argument, införandestrategi och tillvägagångssätt samt framgångsfaktorer 
vid införandet för att vidareutveckla införandeprocessen. 
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RANTA BANK & INSURANCE

Företagspresentation

Ranta Bank & Insurance är en av de ledande aktörerna inom bank och försäkring i Sverige 
som omsätter ca 37 miljarder kronor. Under det senaste decenniet har företaget som grun-
dades i Sverige i början av 1900-talet kommit att bli mer och mer internationellt. Precis som 
sina konkurrenter har Ranta genom uppköp och sammanslagningar kommit att utöka sin 
verksamhet både vad gäller affärsinriktning och internationell spridning. Till en början var 
huvudaffären bankverksamhet men den har utökats till att även omfatta försäkringsverksam-
het. Bankverksamheten utgörs av klassisk bankverksamhet med in- och utlåning samt kapi-
talförvaltning. Försäkringsverksamheten utgörs av såväl privat- som företagsförsäkring. Idag 
finns	verksamheter	i	de	tre	skandinaviska	länderna	(med	huvudkontoret	och	sätet	i	Sverige).	
Utöver Skandinavien bedriver Ranta verksamhet i Beneluxländerna. 

Som en följd av den utökade verksamheten dras organisationen av ett starkt självstyre mel-
lan de olika affärsområdena och de ingående länderna. Det har varit ett måste för att få en så 
pass spretig verksamhet att ”samsas” i en och samma koncern. Dessutom har man tvingats 
ta hänsyn till det ”arv” i form av organisationsstrukturer, divergerande arbetsprocesser, olika 
IT-system och inte minst de ej överensstämmande organisationskulturer som de uppköpta 
verksamheterna har med sig i bagaget.  

Organisationsstrukturen är alltså indelad i två Affärsområden AO Bank och AO Försäkring. 
Därutöver	finns	en	uppdelning	per	 land	(Sverige,	Norge,	Danmark	och	Beneluxländerna).	
Koncernledningen	finns	i	Stockholm	där	Ranta	har	sitt	säte.	Vad	gäller	stödfunktioner	som	
ekonomi,	HR,	IT,	internrevision	etc.	finns	dessa	organiserade	i	såväl	koncernledningsstaben,	
som per landsorganisation. Koncernledningsstaben har dock som sig bör, ett övergripande 
strategiskt ansvar. Totalt har Ranta 6.6.00 anställda varav 10% arbetar med IT.

Problembild

Under	det	senaste	året	har	det	globala	finansläget	som	bekant	bromsat	upp	finansmarknaden.	
För att handskas med denna situation gick Rantas styrelse ut med ett tydligt krav till ledn-
ingsstaben att göra en fördjupad analys av kostnader och utgifter. Ett av fokusområdena var 
IT-utveckling och drift. Det dröjde inte länge förrän siffrorna visade tydligt på att en av de 
mest kostnadsdrivande posterna för företaget var just IT-utveckling och drift. IT-kostnaderna 
är höga, exakt hur höga är svårt att avgöra eftersom det beror på hur man räknar. Vad man 
betalar till externa IT-konsultföretag samt vad som interndebiteras till IT-drift avdelningen 
har man självklart ordning och reda på där en IT-konsult kostar 800-1200 kr/timme och en 
intern IT-resurs kostar 750 kr/timme. Men förutom de externa IT-leverantörerna så engag-
eras ständigt interna resurser både i nyutvecklingsprojekt och vid mindre förändringar av 
befintliga	system.	Ur	 IT-kostnadsperspektiv	är	även	den	spretiga	organisationen	kostnads-
drivande.	Det	finns	flertalet	system	inom	organisationen	vars	syfte	och	funktionalitet	i	stort	
är densamma. De används parallellt framförallt ”av gammal vana”. Systemen har hängt med 
i uppköpen och då ett så pass starkt självstyre råder i organisationens olika delar har detta 
inte gemensamgjorts centralt. Idag ansvarar respektive affärsområde för sina system och sys-
temägare	 kopplade	 till	 respektive	 IT-system	 återfinns	 ute	 i	 organisationen.	Ett	 bekymmer	
som	för	tillfället	råder	inom	Ranta	är	att	man	börjar	inse	att	den	befintliga	FSMen	inte	längre	
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är applicerbar. Detta har visat sig genom införandet av ett gemensamt affärssystem vars syfte 
är att stödja hela företagets styrning och administration. Eftersom systemet innehåller en 
gemensam plattform med moduler för bl.a. redovisning, CRM, reskontror och personalad-
ministration har man idag svårt att se hur systemet skall förvaltas på bästa sätt och vem som 
skall vara systemägare.

Någon	övergripande	helhetsbild	av	företagets	totala	mängd	IT-system	finns	inte	att	tillgå.	Det	
förefaller som om det är ett stort glapp mellan IT och verksamhet i dessa frågor. De olika 
affärsområdena, i vissa fall även på landsnivå, fattar sina beslut avseende IT-system. Det 
verkar	finnas	något	inbyggt	motstånd	till	att	samarbeta	kring	dessa	frågor.	Den	rådande	upp-
fattningen tycks vara att IT inte begriper vad verksamheten behöver samtidigt som IT många 
gånger anser att verksamheten inte har någon beställarkompetens för IT. Verksamhet och IT 
har helt enkelt svårt att nå fram till varandra. 

Många av produktionssystemen börjar nu bli gamla och det pågår löpande större vid-
areutvecklingsinsatser för att upprätthålla ett bra arbetsverktyg för verksamheten. Vid en 
snabb rundringning har IT-chefen Christian Valuta kunnat konstatera att de lösningar som nu 
skapas kommer att generera än högre IT-kostnader för vidmakthållande och vidareutveck-
ling. Detta är naturligtvis inte önskvärt – om det inte går att motivera på ett bra sätt ur ett 
affärsperspektiv. 

Detta har hänt

För Christians del var det nu brådskande att få större kontroll på detta, han ansåg att det inte 
var rimligt att kostnader av den här storleksordningen förblir så diffusa som de är idag. Att 
organisationen är spretig och att det råder ett starkt självstyre kan inte vara grund nog för att 
driva så höga kostnader. Efter denna insikt har Christian sett till att frigöra en av sina skick-
ligaste projektledare, Christina Styre, och gett henne uppdraget att undersöka marknaden på 
lösningar/modeller/metoder för att komma till rätta med problemet. Efter en tids research 
har Christina funnit en FSM som tycks vara en defacto standard för ändamålet.  Christina 
har träffat leverantören av modellen Tommy Modell och förhört sig om deras erfarenheter 
av införande. Precis som Christina misstänkte handlar detta om ett relativt omfattande, men 
nödvändigt förändringsarbete för att komma till bukt med problemen. Christina har rap-
porterat till Christian om sina slutsatser. De kommer överens om att ledningsstaben redan nu 
bör kopplas in på detta för att skapa förståelse och förankring för det arbete som är nödvän-
digt att genomföra. Sagt och gjort, Christina bad Tommy komma och göra en dragning för 
ledningsstaben. 

Med på mötet var: 

VD – Hans Krona 

Chef AO Bank; Beatrice Mynt

Chef AO Försäkring; Roine Liv  

Koncern IT-chef; Christian Valuta

Lokal IT-chef; Anette Pris

Koncern Ekonomichef; Stefan Kontant

Projektledare för införande av FSM; Christina Styre

40



Leverantör av FSM; Tommy Modell

Tommy föredrog nyttan med en FSM och hur ett införande kan se ut. Mötesdeltagarna nick-
ade igenkännande åt Tommys exempel och kunde absolut förstå att en ökad styrbarhet på sys-
temförvaltningen är nödvändig. Christian agerade lite avvaktande på mötet eftersom han var 
aningen spänd på hur det hela skulle tas emot av sina chefskollegor. Beatrice Mynt, chef OA 
Bank, var den första att ta till orda. – Rent teoretiskt tycker jag att det ser mycket bra ut. Den 
fråga jag får upp i huvudet är hur ett införande av detta slag skall kunna få genomslagkraft 
i hela organisationen? Ni beskriver det som om det är ett förändringsarbete som måste till, 
men vi måste säkerställa att det inte är för resurskrävande, vi har ju även våra riktiga arbeten 
att tänka på. Roine, chef AO Försäkring begärde då ordet och sa att han till viss del höll 
med, men att han faktiskt såg det som sitt ”riktiga” arbete att säkerställa att företaget styrs på 
ett	effektivt	och	bra	sätt,	särskilt	när	det	finns	så	höga	kostnader	kopplade	till	IT-systemen.	
De övriga nickade och höll med. Nu begärde ekonomichefen Stefan ordet och sa att för att 
kunna motivera ett dylikt projekt så måste vi kunna räkna hem detta på något sätt. Hur vet vi 
att vi får nytta av den investering vi gör? Jag förstår självklart nyttan med att tydliggöra vad 
pengarna går till men vi måste få mer underlag. IT-chefen Christian tog nu till orda. – Ja jag 
förstår vad ni menar, jag ser också verkligen nyttan i det här, men frågan kvarstår, hur pass 
mycket tjänar vi på att jobba på det här sättet jämfört med på det sätt vi gör idag? Vi på IT har 
ju genomlyst detta under en tid nu och vi har sett att det är svårt att kunna värdera kostnaden 
och relatera det till den nytta som det verkligen ger. Jag tror att vi måste samarbeta kring det 
här, det är ju inte bara en IT-angelägenhet. 

Beatrice, chef AO Bank, harklade sig. – Jag deltog på ett frukostseminarium för en tid sedan 
där man föredrog något som kallas PENG-modellen. Så vitt jag förstod kan den användas för 
att	identifiera, strukturera och i kronor värdera nyttoeffekter just i sådana här sammanhang.  

Det låter ju jättespännande! sa Anette som för första gången blandade sig i diskussionen. 
Även Tommy, leverantören av FSM verkade entusiastisk. 

VD:n Hans Krona som förhållit sig relativt neutral under mötet konstaterade att tiden, för 
hans del, började rinna ut för dagens möte. Hans sammanfattade med att tacka Tommy för 
dragningen samt konstatera att styrningen av företagets systemförvaltning måste fokuseras. 
För att ytterligare betona det, använde han den benämning som Tommy använt. – Vi måste 
börja fokusera IT-governance för vidmakthållande och vidareutveckling. Det här kan vi inte 
låta stanna här utan vi måste gå vidare. Jag tycker att det har varit goda diskussioner under 
förmiddagen och vad jag vet så är detta möte bokat ytterligare en timme. Jag lämnar därmed 
över ordet till Christian innan jag går och ger honom och er i uppdrag att genomföra en 
PENG-analys för införandet av en gemensam FSM för hela Ranta Bank & Insurance. 

Efter mötet kontaktar Christian och Christina PENG-ledaren Katarina Cash och dessa tre 
planerar genomförandet av PENG-analysen. Tillsammans beslutar de att kalla samtliga när-
varande vid beslutmötet, exklusive VD Hans Krona. Mottagare av resultatet är lednings-
gruppen där bl.a. Christian, Roine, Beatrice och Stefan är medlemmar.  
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Kräver

Ger

Mindre 
dubbelarbete

Frigjord tid i 
förvaltningen
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Tydliga 
förvaltnings-
uppdrag
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förvaltningen

Lägre personal- 
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ningen
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kostnader
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intäkter

Ökad försäljning

Högre pris
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IT-komponenter 
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veckling

Affärsstyrd 
VU

Närmare mellan 
verksamhets- 
och IT-
utveckling

pm 
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