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betydande erfarenhet inom området. Vad det gäller IT-investeringar tillkommer dock flera problem, vilket 
försvårar möjligheten att genomföra en ekonomisk värdering. Framförallt är det mycket svårt att identifiera 
vilka effekter, positiva eller negativa, som investeringen för med sig. Vidare kan det vara ett problem att 
värdera dessa då många av dem kan vara av mjuk, och kvalitativ art.  
 
Trots att IT-investeringar har blivit allt viktigare för SMHI saknar organisationen, precis som många andra 
organisationer, en konsekvent metodik för att bedöma dessa investeringar. Utgångspunkten för det här 
arbetet är därför att ta fram en metodik, vilken SMHI kan använda som stöd för sina bedömningar av IT-
investeringar. 
 
 
 
 
 

Nyckelord 
Keyword 
 
Direkta kostnader, dolda kostnader, investeringsbedömning, IT-investeringar, nyttoeffekter, nyttovärdering, 
uppföljning   
 

http://www/


 



Sammanfattning 
IT-investeringar har under senare år blivit allt viktigare, och idag berör de i stort samtliga 
organisationer. Många är dessutom idag helt beroende av IT. Detta har gjort att investeringar 
inom IT har fått en allt mer betydande del av den totala investeringsportföljen. Något som i 
sin tur också gör att processen kring dessa blir allt viktigare. Inte minst gäller detta 
värderingen av dem.  
 
För att bedöma mer traditionella investeringar finns det många olika metoder, och 
organisationer har betydande erfarenhet inom området. Vad det gäller IT-investeringar 
tillkommer dock flera problem, vilket försvårar möjligheten att genomföra en ekonomisk 
värdering. Framförallt är det mycket svårt att identifiera vilka effekter, positiva eller negativa, 
som investeringen för med sig. Vidare kan det vara ett problem att värdera dessa då många av 
dem kan vara av mjuk, och kvalitativ art.  
 
Under de senaste åren har mycket forskning gjorts inom området, och flera olika metodiker av 
olika art har tagits fram. Somliga forskare hävdar att det inte går att göra en rättvis bedömning 
av IT-investeringar i ekonomiska termer. Medan andra hävdar att monetära mått är det enda 
möjliga måttet som går att förmedla. Även en hybrid av de båda nämns i litteraturen. Allt fler, 
både författare och organisationer, förespråkar dock en monetär värdering. Något som till 
största delen förespråkas även i denna rapport. Undantaget är värderingen av rent kvalitativa 
nyttor ifall dessa endast utgör en marginell del av den totala nyttan. Det kan då räcka med en 
listning av dessa för att de inte ska ignoreras helt.  
 
Grunden i bedömningsprocessen består utav att kunna identifiera vilka effekter den aktuella 
investeringen kan medföra, och att därefter värdera dessa. Det är också av relevans att kunna 
strukturera effekterna på ett lämpligt sätt efter att de har identifierats. Dels därför att det kan 
underlätta värderingen, men också för att förenkla kommunikationen inom organisationen. 
Genom hela bedömningsprocessen återkommer det faktum att det, för medelstora 
organisationer, krävs uppskattningar av de personer som är inblandade i bedömningen. Den 
viktigaste faktorn är därför att använda sig av rätt kompetenser genom bedömningsprocessens 
olika delar. Givetvis finns dock metodiker och hjälpmedel som kan göra arbetet mer 
metodiskt, och stödja de uppskattningar som är nödvändiga. Dessa metoder och verktyg 
presenteras i slutsatserna av denna rapport.  
 
 

  



  



Abstract 
IT-investments have, in recent years, become more and more important. Today almost all 
organisations are affected by investments in IT. Due to this development, IT has been getting 
a larger part of organisations investments. And this in turn has made the process around IT-
investments more important. A relevant part of this process is the valuation of the 
investments. 
 
There are many methods used to evaluate investments.  These methods are used by most 
organisations, and are generally applied by organisations to evaluate traditional investments. 
However for IT-investments a number of new problems arise, which make economic 
valuation more difficult. It is especially hard to identify which effects, positive or negative, 
that may follow an investment. And even if these effects successfully can be identified, there 
is the problem of valuating these effects, since many are of a soft, qualitative and often 
abstract nature. 
 
A lot of research into this type of investments has been done during the last years. And many 
new methods have been developed. Some researchers say that monetary terms are not 
sufficient for a correct evaluation. While others say that a valuation in monetary terms is the 
only possible measures in which a right evaluation can be communicated. Also a hybrid 
between monetary terms and other measures can be found in literature regarding the subject. 
However more and more organisations and authors are recommending an economical 
valuation. This will also be argued for most cases in this report.  
 
The foundation of the valuation process is to identify the effects that will follow the 
investment, and thereafter to evaluate the value of these effects. It is also relevant to be able to 
structure the identified effects in an effective way. This is foremost done to make the 
valuation process easier, but also to make the communication within the organisation clearer. 
As the entire valuation process depends on personal and often subjective estimates, the most 
important factor, for a correct valuation, is inevitably the involvement of people with the right 
competence and skill throughout the process. Of course there are methodologies and tools, 
which can be used to support valuation and evaluation, of IT-investments. Such methods and 
tools will be presented in this report.      
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1. Inledning  
Att ta fram underlag för att kunna utvärdera IT-investeringar är idag av stor vikt för företag 
och organisationer. För en grundlig utvärdering ska investeringen granskas både i 
förhållande till organisationens uppbyggnad och dess verksamhetsstrategier. Detta för att 
klargöra om investeringen på ett effektivt och smidigt sätt kan implementeras i verksamheten. 
Vidare måste det givetvis stödjas att investeringen är ekonomiskt lönsam för organisationen. 
Generellt sätt har organisationer genomfört ekonomiska investeringskalkyler under en längre 
tid, och därmed fått kunskap och erfarenhet inom området. För IT-relaterade investeringar 
tillkommer dock vissa svårigheter, och många organisationer har därför svårt att klargöra 
vilket värde IT skapar för organisationen. I första hand beror svårigheterna på att de 
nyttoeffekter som uppstår till följd av en IT-investering ofta är av mjuk karaktär.  
D v s sådana effekter som endast indirekt påverkar resultatet. Dessa effekter kan vara mycket 
svåra att värdera. Dels att uppskatta vilka effekter som kommer att uppstå, hur stora de 
kommer att bli, och framförallt hur det kommer att påverka organisationens resultat i 
monetära termer. Under senare år har dock flera försök gjorts, och teoretiska metoder för att 
värdera IT-investeringar och dess nyttoeffekter har tagits fram.  
 
SMHI har idag inte någon klar värderingsstrategi för nyttoeffekter. I stället nöjer man sig 
med att göra en verbal beskrivning av de man tror kommer att uppstå. Denna rapport 
presenterar, för SMHI, ett förslag på värderingsmetodik av nyttoeffekter. Metodiken skall 
användas som ett led i värderingen och utvärderingen av IT-investeringar.     
 
 

1.1. Bakgrund 
”IT är tekniken för att insamla, bearbeta, lagra och överföra information. Den  omfattar allt 
från datorer, programvara och telekommunikation till numeriskt styrd produktion, TV och 
multimedia”. (Falk & Olve, 1996) Under de senaste åren har användandet av IT exploderat 
och blivit en mycket viktig del inom företag och organisationer och idag är i stort sett alla 
organisationer på ett eller annat sätt beroende av just IT.  
 
Det var under 90-talet som IT blev något av ett modebegrepp och fick ett stort genomslag hos 
gemene man. Staten tillsatte en IT-kommission, dagstidningarna började skriva om IT och 
företagen sökte IT-chefer istället för datachefer (Falk & Olve, 1996). Även om IT i Sverige 
har använts i över trettio år är det alltså framförallt under de senaste åren som utvecklingen 
tagit fart och kommit upp i en svindlande hastighet. Detta såväl rent tekniskt som 
användarmässigt. Se bara på hur många företag som idag säljer sina varor och tjänster över 
Internet. Ett ökat användande av IT har också förändrat arbetet på arbetsplatserna, och även i 
många fall organisationernas uppbyggnad. Idag är det tillexempel en självklarhet att större 
organisationer har en egen IT-avdelning, och allt mer kommunikation inom organisationen 
sker med hjälp av IT. Denna utvecklingen av ett allt större användande och beroende av IT 
har också lett till att investeringar som härrör till IT blir större och viktigare.  
 
Men trots att IT-investeringar idag står för en stor del av en organisations investeringar 
orsakar de ofta problem. Detta då organisationer har svårt att se vad som krävs för att 
genomföra och implementera en sådan investering. Detta har lett till att investeringar och 
projekt som involverar IT har fått rykte om sig att ofta misslyckas, både tidsmässigt och 
kostnadsmässigt. Förutom det faktum att det är mycket svårt att planera och värdera IT-
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investeringarna finns det en rad orsaker och faktorer som gör att organisationer tidigare har 
misslyckats med sina IT-projekt och investeringar. Tillexempel kan det bero på att 
organisationerna inte har gjort en tillräckligt grundlig analys av vad de verkligen behöver. 
Detta kan leda till onödigt dyra lösningar som inte är nödvändiga för att ge de effekter som 
eftersträvas. Ofta är dessutom kommunikationen mellan olika avdelningar inte 
tillfredställande och risken finns att den teknikintresserade IT-avdelningen driver igenom 
något omotiverat dyrt och avancerat. En dålig kommunikation kan också orsaka att många av 
de förändringar och anpassningar som behövs för att implementera den nya investeringen 
missas i förekalkylen. Vidare är det givetvis ett problem i sig att området är relativt nytt och 
att företag därför inte har hunnit samla på sig så mycket erfarenhet från liknande projekt. Det 
har också ifrågasatts hur mycket värde IT verkligen bidrar med och hur mycket det höjer 
organisationers produktivitet, om den överhuvudtaget gör det.  
 
Det finns flera anledningar till detta. De övergripande anledningarna torde dock vara 
svårigheten att uppskatta vilka effekter en investering kommer föra med sig, samt hur man 
därefter ska värdera dessa.  
 
Att avgöra vilka effekter som en IT-investering ligger till grund för är inte alldeles självklart. 
Den största risken är att man missar eller underskattar negativa konsekvenser som uppstår till 
följd av investeringen. Tillexempel kan man missa stora kringkostnader (personalutbildning, 
organisationsförändringar, etc.) som behövs för att kunna genomföra investeringen. Det finns 
också en risk att man överskattar de positiva effekter som härrör till investeringen. Många av 
dessa kanske kan nås även utan investeringen, endast med hjälp av mindre förändringar i de 
befintliga rutinerna.   
 
Även om en organisation lyckas med uppgiften att identifiera de effekter som kommer att 
uppstå till följd av en IT-investering så återstår svårigheten med att värdera dessa. En del kan 
vara relativt enkla att värdera då de direkt påverkar resultatet. Många andra är dock betydligt 
svårare att uppskatta värdet på. Ofta uppstår många mer mjuka effekter som endast indirekt 
påverkar resultatet. Bästa möjliga uppskattning av dessa blir ofta en kvalitativ bedömning. Att 
göra en kvantitativ uppskattning, särskilt i ekonomiska termer, är mycket svårt. Vad är det 
tillexempel värt för ett företag att få 10 % fler nöjda kunder genom ett effektivare 
informationsflöde? Eller ännu värre, hur ska man värdera en investering som gör arbetsmiljön 
för de anställda bättre och mer attraktiv?  
 
Denna svårighet att uppskatta värdet av IT-investeringar är dock ingen orsak till att inte 
försöka. För att kunna förbättra proceduren kring IT-investeringar är en mycket viktig del just 
att kunna uppskatta värdet på dessa investeringar. Även om ett exakt resultat inte går att nå 
och subjektiva kvalitativa bedömningar behöver göras är det bättre med detta än att inte mäta 
alls. H. James Harrington som är författare har till Business Process Improvement har uttryckt 
detta genom följande uttryck: 
 
”Measurement is the first step that leads to control and eventually to improvement. If you 
can`t measure something, you can`t understand it.  

If you can`t understand it, you can`t control it. If you can`t control it, you can`t 
improve it.” 
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1.2. Syfte 
Syftet är att utveckla en metodik för att underlätta beslutsfattandet gällande IT-investeringar. 
Denna ska kunna användas för att identifiera, strukturera och kommunicera investeringens 
effekter, och därmed underlätta bedömning och beslutsfattande om investeringen.  
 

1.3. Disposition 
 
Kapitel 1 – Inledning 
 

Innehåller en kortare bakgrundsbeskrivning av det aktuella området. Därefter presenteras 
rapportens övergripande syfte. 
 
Kapitel 2 – Teoretisk referensram 
 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning inom det aktuella området. Kapitlet används 
senare som referens för att stödja andra delar av rapporten. 
 
Kapitel 3 – Uppgiftsprecisering och avgränsningar 
 

Här förs en kortare diskussion för det aktuella undersökningsområdet, och de delar som ingår 
i detta. Därefter presenteras några undersökningsfrågor som ska hjälpa till att svara på 
uppgiftens syfte. Slutligen redogörs det för de avgränsningar som gjorts. 
 
Kapitel 4 – Metod 
 

En beskrivning av hur arbetet har strukturerats och genomförts. D v s vilka metodiker som har 
använts, samt vilket vetenskapligt synsätt som applicerats på problemet. 
 
Kapitel 5 – SMHI 
 

Under denna del ges en beskrivning av SMHI. Den övergripande organisationen, 
projektmodellen som används samt den projektorganisation vilken man jobbar efter. Därefter 
presenteras insamlad information från tidigare genomförda projekt inom det aktuella området.  
 
Kapitel 6 – Övriga organisationer 
Här presenteras resultatet av ett antal intervjuer, genomförda med ett antal andra 
organisationer, rörande det aktuella området. 
 
Kapitel 7 – Analys 
 

I detta kapitel analyseras informationen från empirin utifrån den teoretiska referensramen. Ur 
detta dras slutsatser om vilka svagheter som finns i den befintliga metodiken, och hur dessa 
kan avhjälpas. 
 
Kapitel 8 – Slutsatser och rekommendationer 
 

Här presenteras de slutsatser som dras utifrån den tidigare gjorda analysen. Detta mynnar ut i 
en övergripande metodik för att bedöma IT-investeringar.  
 
Kapitel 9 – Litteraturförteckning 
 
 

 3



 4



2. Litteraturstudie 
Referensramen kan delas upp i fyra olika delar.  
 
I första delen redogörs för en grundläggande och allmän syn på investeringar och 
investeringsbedömning.  
 
I den andra delen studeras investeringar i IT. Framförallt tas skillnader i bedömningen 
mellan dessa och mer traditionella investeringar upp. Dessutom förklaras varför IT-
investeringar kan vara svåra att värdera.  
 
Den tredje delen presenterar tidigare framtagna modeller som syftar till att underlätta 
processen runt IT-investeringar. De metoder som presenteras har alla delar som är 
intressanta att beakta vid bedömningen av IT-investeringar.  
 
Slutligen i den fjärde delen görs en sammanfattning av referensramen. I den presenteras 
intressanta delar av de metoder som tidigare givits i del tre. Vidare ges även förslag på hur 
delar från olika modeller kan användas tillsammans för att underlätta bedömningen av IT-
investeringar. 
 

2.1. Investeringar 
En investering kan generellt definieras enligt: 
 
”En bindning av resurser för kunna generera framtida vinster.” 
 
Denna definition är väldigt allmän men fungerar väl som utgångspunkt för att beskriva 
investeringsbegreppet. Dock bör läsaren ha i åtanke att enskilda organisationer kan ha sin 
egen konkreta definition av vad en investering är. Dessutom är det möjligt att denna kan 
variera inom organisationen beroende på sammanhang. Exempelvis kan den variera mellan ett 
finansieringsmässigt sammanhang och ett redovisningsmässigt sammanhang. Vidare använder 
sig även författare av böcker och artiklar av olika exakta definitioner. I stora drag är dock de 
olika definitionerna av investeringsbegreppet detsamma. Nämligen att binda upp resurser idag 
för att erhålla vinster i framtiden. 
 
Det finns mängder av olika slags investeringar. Exempelvis kan investeringar göras i 
fastigheter, långivning, nyanställningar eller ny utrustning. Investeringar kan kategoriseras på 
flera olika sätt efter olika kriterier och synvinklar. Grubbström & Lundquist (1996) tar i sin 
bok, Investering och Finansiering - Metodik och tillämpningar, upp tre olika sätt att 
klassificera olika investeringar. Skillnad kan tillexempel göras mellan egentliga och 
oegentliga investeringar. Vad som hör till respektive grupp beror då på 
betalningsströmmarnas principiella utseende i framtiden. Den andra uppdelningen som görs 
utgår från balansräkningen. De olika investeringarna delas då in i realinvesteringar, finansiella 
investeringar och strategiska investeringar. Den tredje typen av investeringsklassificering 
beror på investeringens motiv. Detta kan leda till exempel på investeringsklasser som 
rationaliseringsinvesteringar, expansionsinvesteringar, ersättningsinvesteringar, investeringar 
för att klara externa krav (miljökrav, krav från myndigheter eller kunder) o s v. Därtill 
tillkommer även det faktum att olika organisationer kan göra sina egna klassificeringar av sina 
respektive investeringar. 
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Investeringar är en väsentlig del av alla organisationers planering. De ska stödja verksamheten 
och organisationens mål. Därför bör investeringen stämma överens med den övergripande 
strategiska planen (Grubbström & Lundquist, 1996), vilken kan inbegripa frågor som:  
 
• Vilka marknader ska vi vända oss till?  
• Vilka marknadsbehov ska vi täcka? 
• Vilken teknologi skall vi arbeta med? 
• Vilka produkter skall vi producera? 
 
Detta innebär att man för en investering bör göra en bedömning om huruvida den passar in ur 
en strategisk synvinkel. Något som gör att ledningen bör ha en övergripande kontroll över de 
investeringar som genomförs. Därav bör också eventuella investeringar och dess effekter 
kunna kommuniceras på ett smidigt sätt inom en organisation. Utöver denna strategiska 
bedömning bör även en ekonomisk bedömning genomföras. 
 
 

2.1.1. Ekonomisk bedömning 
Utifrån definitionen av en investering kan det konstateras att en ekonomisk analys bör inrikta 
sig mot de kostnader som investeringen ger upphov till, samt de intäkter som den beräknas 
generera. D v s bedömningen bör göras utifrån de kassaflöden som investeringen i framtiden 
beräknas ge upphov till. Detta illustreras i följande figur. 
 

G

S

I

U UUU

III

N

Figur 2.1 Principiella betalningsflöden för en investering (Grubbström & Lundquist , 1996 )

G = Grundinvestering
I = Inbetalning
U = Utbetalning
S = Restvärde
N = Investeringens livslängd

 
 
Första steget för att kunna bedöma en investering ur en ekonomisk synvinkel är alltså att 
identifiera framtida kassaflöden. Därefter kan en bedömning göras utifrån olika kriterier. I 
nästa avsnitt beskrivs några vanliga verktyg och metodiker för att göra sådana bedömningar. 
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2.1.2. Olika metodiker 
För att genomföra en ekonomisk bedömning finns det flera olika metodiker som kan ligga till 
stöd för detta. Några exempel på sådana metoder är nuvärdesmetoden, internräntemetoden 
och payoff-metoden, (Grubbström & Lundquist, 1996). Dessa bygger dock på att det framtida 
kassaflödet, vilket kan relateras till den aktuella investeringen, verkligen kan identifieras. 
 
Därefter sker utvärderingen olika beroende på vilken metodik som väljs. Vanligtvis används 
någon form av intern kalkylränta. Tillexempel för att diskontera kassaflödena och ta fram ett 
totalt nuvärde av dessa (nuvärdesmetoden). Tanken är då att framtida kassaflöden inte är 
värda lika mycket som deras nominella storlek. Därför måste de diskonteras med en specifik 
faktor, kalkylräntan. Något som belyser att man också bör beakta tidsaspekten för när de 
eventuella kassaflödena kommer att uppstå, inte bara hur stora de kommer att bli.  
 
 

2.1.3. Investeringsbedömning – Kontenta 
Samtliga de ovan nämnda metoderna är användbara för att ekonomiskt bedöma en 
investering. Gemensamt för dem är dock att de förutsätter att det kassaflöde som 
investeringen ger upphov till kan identifieras.  
 
 

2.2. IT-investeringar 
Hur ekonomiskt lönsamma IT-investeringar verkligen är har under de senaste åren 
debatterats. Ända tills slutet av 90-talet hade ekonomer svårt att överhuvudtaget hitta en 
koppling mellan IT-investeringar och en ökad produktivitet (McCune, 1998). En författare 
som har behandlat detta område är Brynjolfsson. Han har i sina studier kommit fram till att 
IT-investeringar trots allt ökar organisationers produktivitet, och skapar värde. (Brynjolfsson, 
1996). 
 
Frågan om huruvida IT-investeringar verkligen bidrar med en ökad produktivitet har 
undersökts i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Under de senaste åren har allt fler författare 
hävdat att IT-investeringar verkligen bidrar till en ökad produktivitet. Tidigare har relationen 
mellan IT-investeringar och ökad produktivitet framförallt kunnat säkerställas i USA. Men 
även i Europa och Japan börjar nu forskare på området kunna se en ökad produktivitet till 
följd av IT-investeringar (Jorgensen, 2005). Att det hittills har märkts mest i USA beror helt 
enkelt på att det är där man har genomfört mest IT-investeringar, och framförallt kommit 
längst med dessa. Detta då det hävdas att produktivitetshöjningen inte märks förens en tid 
efter investeringen, ofta flera år efter. Det är först då som organisationen verkligen kan börja 
utnyttja de fördelar som erhålls från denna. Det är ju de fördelar som kan erhållas för 
verksamheten som bidrar till en ökad produktivitet, inte tekniken i sig. Jämförelser har gjorts 
med tidigare innovationer, exempelvis med ångkraften och elektriciteten. Även för dessa tog 
det flera år innan industrin lyckades utnyttja dessa på ett lönsamt sätt. Faktum är att flera 
författare hävdar att IT kan vara en större innovation än dess ovan nämnda föregångare. Detta 
framförallt då den märks inom hela organisationen, från design till redovisning. 
 
Den största anledningen till denna tveksamhet torde vara att det med IT-investeringar följer 
flera effekter som är svåruppskattade. Detta kan röra sig om såväl positiva som negativa 
effekter. Brynjolfsson (2003) påpekar detta efter att i sin studie konstaterat att framgångsrika 
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IT-investeringar stöds av andra kompletterande investeringar. Detta stöds även av den 
amerikanska dataexperten Peter Keen som hävdar att de totala utgifterna är 4-7 gånger så 
stora som de synliga (Olve, 1996). Även om denna siffra inte är exakt och varierar hos olika 
författare ger det en fingervisning om relationen mellan synliga och dolda kostnader. De 
dolda kostnaderna tycks i hög grad vara av relevans. Dessa dolda kostnader, vilka kan ses som 
negativa effekter, är ofta svåra att identifiera och uppskatta. Det samma gäller för intäkterna 
som i regel är ännu svårare att uppskatta och värdera.  Även här kan det finnas direkta effekter 
vilka kan värderas på ett relativt enkelt sätt, exempelvis minskning av personal och andra 
kostnadsreduktioner. Dessa står dock endast för en del av den totala nyttan. Upp till hela 90 % 
av den totala nyttan kan utgöras av mer indirekta nyttoeffekter (Brynjolfsson, 2002).   
 
För att kunna bedöma en IT-investering ekonomiskt är det följaktligen viktigt att först kunna 
bedöma de positiva och negativa effekter som kommer att uppstå till följd av denna. Något 
som enligt ovan förda resonemang kan vara mycket svårt. Indirekt nytta och dolda kostnader 
är både svåra att identifiera och att värdera. Dessa svårigheter, tillsammans med det faktum att 
området fortfarande är relativt nytt, förklarar varför så få organisationer i dagsläget utvärderar 
sina IT-investeringar innan de genomförs. Enligt IT-barometerns trendrapport för hösten 2004 
anger 80% att de saknar metoder för att utvärdera IT-investeringar innan de genomförs. Vissa 
författare inom området har till och med ifrågasatt om monetära mått överhuvudtaget bör 
användas för att bedöma IT-investeringar.  
 
Vidare kan det, då IT-investeringar bedöms i ekonomiska termer, vara nödvändigt att jämföra 
den eventuella investeringen mot nollalternativet. Detta enligt en rapport från statskontoret 
(2004). De hävdar i denna att investeringen ska jämföras mot nollalternativet, samt mot andra 
möjliga investeringsalternativ, och därmed inte enbart efter en ekonomiskt positiv bedömning. 
 
 

2.2.1. Effekter 
IT-investeringar medför som det nämndes ovan en rad olika effekter vilka kan vara positiva 
såväl som negativa. De negativa effekterna kan ses som en kostnad medan de positiva skapar 
värde för organisationen. 
 
De positiva effekter som uppstår brukar kallas för nyttoeffekter. Som nyttoeffekt räknas de 
effekter som för organisationen medför antingen en kostnadsbesparing eller en intäktsökning. 
För kostnadsbesparingar innebär detta framförallt sådana effekter som rationaliserar och/eller 
effektiviserar verksamheten. Något som därmed leder till lägre totala kostnader. Ökade 
intäkter märks genom ett större inflöde av kapital till verksamheten. Vanligtvis rör det sig om 
en ökad försäljning.  
 
Negativa effekter brukar i allmänhet ses som en kostnad. Ofta betraktas därför negativa 
effekter som en dold kostnad. Det kan dock tänkas att det även kan uppstå negativa effekter 
som inte leder till ökade kostnader utan minskade intäkter. Framförallt kan detta ske då en 
investering för förbättringar inom ett område går ut över andra delar av verksamheten.  
 
Viktigt att poängtera är också att alla nyttoeffekter inte leder till en direkt påverkan av 
resultatet. Antagligen har de allra flesta nyttoeffekter endast en indirekt påverkan 
(Brynjolfsson, 2002). Det kan tillexempel röra sig om en mer attraktiv arbetsmiljö vilket kan 
leda till lägre anställningskostnader. Ett annat exempel är skapandet av en bättre image. Detta 

 8



kan underlätta marknadsföringen och därmed leda till en ökad försäljning, dessutom 
eventuellt även till en lägre kostnad.  
 
En annan aspekt att tänka på är att nyttoeffekter kan uppstå både direkt genom en investering 
och indirekt. Oftast finns det ett mål och huvudsyfte som ligger till grund för att investeringen 
genomförs. Att göra en investering för att nå detta mål kan dock leda till flera andra bieffekter 
som kan vara antingen positiva eller negativa. Dessa effekter kan uppstå överallt inom en 
organisation. Såväl på olika avdelningar som på olika organisationsnivåer.  
 
Således kan eftersökta effekter betraktas som alla de effekter som uppstår till följd av 
investeringen och påverkar organisationens ekonomiska resultatet. Detta gäller såväl de 
effekter som huvudsakligen eftersträvas som följdeffekter. Effekter kan också ha såväl en 
direkt som indirekt påverkan på resultatet. 
 
 

2.2.2. Olika typer av effekter och möjliga klassificeringar 
Ovan nämnda resonemang innebär att en mängd olika effekter kan uppstå till följd av en 
enskild IT-investering. För att underlätta identifikationen och kommunikationen av de effekter 
som är relevanta är det nödvändigt att strukturera nyttorna på ett överskådligt sätt. Denna 
nyttostruktur underlättar dessutom värderingen av nyttorna Dahlgren (2000).  
 
För att strukturera effekterna är det nödvändigt att genomföra någon form av klassificering av 
dessa. Det finns flera förslag på sådana klassificeringar. I en uppsats från Mälardalens 
Högskola delas förväntade nyttoeffekter upp i konkreta och abstrakta nyttoeffekter (Björklund 
& Stetina, 2004). De presenterar i denna olika typer av nyttoeffekter som kan uppstå, 
abstrakta och konkreta, till följd av ett affärssystem. Resultatet av detta åskådliggörs i följande 
tabell. Arbetet bygger sedan tidigare på en undersökning gjord av konsultfirman Deloitte 
Consulting, 1999. 
 

 
Figur 2.2 Konkreta och abstrakta nyttoeffekter (Björklund och Stetina, 2004).  
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Dahlgren (2000) har i sin nyttovärderingsmodell, Peng, gjort en uppdelning efter hur säker 
och lätt att mäta effekten är. Han får då tre olika klasser, direkta nyttoeffekter, indirekta 
nyttoeffekter samt svårvärderade nyttoeffekter. Denna indelning ger en fingervisning om vilka 
de viktigaste nyttoeffekterna är. De direkta nyttoeffekterna är säkra att uppstå och ska därför 
väga tyngre vid en eventuell analys. För indirekta och svårvärderade nyttor är risken att de 
inte realiseras större. Därför bör också avkastningskravet för dessa vara större (Josefson, 
2003). Avkastningskravet definieras som nettonyttan/kostnaden.  
 
I en kostnads och nyttoanalys genomförd för att bedöma en gemensam sambandscentral för 
polisen görs en liknande uppdelning. Nyttorna delas då upp i sådana nyttor som genererar 
pengar, tid och kvalitet. Detta påminner om tidigare nämnda indelning i direkt, indirekt och 
svårvärderad nytta. Även i en studie gällande ekonomisk nyttovärdering, gjord av 
TietoEnator(2004), görs en likartad indelning. Denna gör indelningen i ”ökade intäkter och 
minskade kostnader värderade i pengar”, ”tidsbesparingar vilka kan omräknas till pengar” och 
slutligen ”kvalitet omräknad till pengar”. Samma rapport pekar också på att den kvalitativa 
nyttan kan vara olika viktig beroende på hur stor andel av den totala nyttan som den står för. I 
givet exempel ges att den är av avgörande betydelse ifall den står för 75 %, men endast av 
marginell betydelse ifall den står för 10 %. Beroende på hur mycket betydelse den kvalitativa 
nyttan har kan det avgöras vilka resurser som kan motiveras för att uppskatta dess värde. Är 
dess betydelse stor kan också ökade resurser för dess bedömning motiveras.  
 
Lucas (1999) för ett liknande resonemang men utvecklar detta ytterligare. Han anser att de 
olika effekterna ska ges en uppskattad sannolikhet efter hur säkra de är att inträffa. En direkt 
effekt skulle då kunna få en sannolikhet på 1,00 eller mycket nära detta. En svårvärderad 
effekt skulle däremot få ett betydligt lägre värde. Genom att därefter multiplicera effektens 
beräknade värde med sannolikheten fås en bättre bild av vad som kan förväntas. Lucas 
använder inte uppdelningen i direkt, indirekt och svårvärderad nytta utan sätter i stället en 
individuell sannolikhet på olika nyttor. 
 
Dahlgren (2000) pekar också på ett sätt att organisera och åskådliggöra de olika nyttorna på 
ett strukturerat sätt. Metoden för detta skulle göras enligt följande metodik. Det vill säga en 
trädstruktur där olika grupper av effekter bryts ned i mindre beståndsdelar. 
 

Figur 2.3 Trädstruktur för nyttoeffekter, principiell skiss. 
 
En sådan metodik har flera fördelar. Först och främst är det ett mycket bra sätt att 
åskådliggöra och kommunicera framtagna effekter. Vidare underlättar den strukturerade 
metoden att effekter identifieras. Nedbrytningen av effekter så långt som möjligt kan även 
underlätta bedömningen av dess monetära värde. En svårvärderad effekt kan bli lättare att 
värdera om man ser delarna var för sig. Det finns dock ingen mall för exakt hur trädet ska se 
ut. Man kan utgå från exempelvis olika funktioner och sedan ta fram dess effekter varefter 
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dessa bryts ned. Ett annat alternativ är att starta med inbetalningar och besparingar och dela 
upp effekterna efter hur de påverkar dessa grupper.  
 

 
Figur 2.4 Exempel på trädstrukturer för nyttoeffekter. 
 
Vad som är lämpligast indelning, och hur omfattande den bör vara, varierar mellan olika 
organisationer och olika typer av investering. 
 
Anandarajan & Wen (1999) delar upp nyttoeffekter efter olika funktioner inom 
organisationen. Exempel på sådana funktioner som ges i detta exempel är produktion, 
försäljning och marknadsföring. Givetvis är det dock tänkbart att en liknande klassificering 
kan genomföras hos andra organisationer, och då med andra funktioner som bas för denna 
indelning. Kostnaderna delas först upp i direkta och indirekta kostnader varefter dessa 
försöker identifieras. Det är även tänkbart att en liknande indelning kan göras utifrån ett 
processperspektiv istället för från ett funktionsperspektiv. 
 
 

2.2.3. Risker 
Alla investeringar medför en viss risk då det alltid föreligger en osäkerhet som beror på 
många olika variabler, vilka dessutom kan vara inbördes beroende (Persson & Nilsson, 1993). 
Graden av osäkerhet reduceras då förståelsen för dessa variabler och dess samverkan ökar. En 
organisation bör därför vara medveten om variablerna, och dessutom kunna analysera 
alternativa utvecklingar. Därför kan det vara av intresse att använda sig av någon metodik för 
riskhantering.  
 
Flera andra författare har behandlat området, och då tagit fram modeller för bättre 
riskhantering. Däribland märks tillexempel Serafeimidis & Smitson (1999), och Wenell 
(2001). Serafeimidis & Smithson presenterar en modell som går ut på att identifiera de största 
riskerna som kan tänkas uppkomma i anslutning till det aktuella projektet. Dessa bedöms 
därefter enligt sannolikheten att de inträffar, samt dess ekonomiska konsekvens ifall de 
verkligen uppstår. Wenell har utformat en metodik, minirisk, som går ut på att först lista alla 
de hot och risker som kan tänkas uppstå. Därefter bedömer man varje enskild risk efter dess 
sannolikheter och dess konsekvenser, enligt en skala 1-5. Dessa värden multipliceras därefter 
ihop för att utgöra varje risks totala riskfaktor. De olika riskerna placeras slutligen in i tre 
olika kategorier efter den totala riskfaktorn. De med högst riskfaktor hamnar i kategorin 
”kräver omedelbara åtgärder”, därefter kommer gruppen ”börja planera åtgärder”. Slutligen 
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kommer de med lägst riskfaktor, dessa kräver inga specifika åtgärder utan hamnar under 
”bevakas”.  
 
De metoder som har presenterats är generella och gäller för många olika typer av 
investeringar, således även för IT-investeringar. Dock är IT-investeringar lite speciella och för 
dessa kan det tillkomma ökade, eller till och med nya riskfaktorer. Detta beror dels på, som 
tidigare nämndes, att många av dess nyttoeffekter och kostnader kan vara högst osäkra vilket 
ökar den totala riskfaktorn. Dessutom är ofta IT-projekt försenade. De förseningskostnader 
som kan uppstå till följd av detta är ytterligare en stor riskfaktor. 
 
 

2.2.4. IT-investeringar - Kontenta 
IT-investeringar är svåra att bedöma ekonomiskt eftersom de leder till många effekter som 
kan vara svåra både att identifiera och värdera. Detta leder vidare till svårigheter med att 
uppskatta det kassaflöde vilket de ger upphov till, och därmed kan inte de klassiska 
ekonomiska beslutsmodellerna användas. För att kunna använda dessa måste därför en analys 
göras av de effekter som uppstår till följd av den tänkta investeringen. I alla fall utav de som 
är av ekonomisk relevans.  
 
Denna analys innefattar identifierandet av dessa effekter samt en värdering av dem. I denna 
process är det också viktigt att kunna strukturera dem på ett lämpligt sätt. Inte minst för att 
kunna kommunicera investeringen och dess följder inom organisationen. Denna strukturering 
underlättar dessutom både identifierandet av effekterna, samt den totala bedömningen av 
investeringen. 
 
Hur noggrann analys som behöver, och bör, göras beror också på hur pass omfattande och 
komplex den aktuella investeringen är. Ju mindre investeringen är desto enklare ska kalkylen 
göras. Dels därför att investeringsbedömningen inte får bli för omfattande i förhållande till 
investeringens storlek. Dessutom kan enklare investeringar bedömas endast med hjälp av 
mindre uppskattningar. Detta gäller dock inte för större investeringar vilka kräver mer 
systematiska sammanställningar (Statskontoret, 2004). 
 
 

2.3. Modeller avseende IT-investeringar 
Trots att området gällande IT-investeringar får anses som relativt nytt finns det en mängd 
olika metodiker och modeller som behandlar just sådana. Metoder har utformats av såväl 
statliga institutioner som forskare på området samt privata konsultfirmor. Metoderna är av 
olika art och kan kategoriseras efter olika kriterier. Exempelvis är metoderna olika 
övergripande. En del behandlar inte bara identifierandet av effekter och  bedömningen av 
dessa.  Utan även implementering och andra aspekter av IT-investeringen kan tas upp. Några 
är egentligen inte direkta metoder utan mer ramverk som kan ligga till stöd för processen 
kring IT-investeringar. Som en del av metoderna beskrivs dock hur man ska förutspå vilka 
effekter som kan uppstå samt hur de ska struktureras och värderas. 
 
En annan fråga som skiljer sig bland olika modeller är hur beslutet ska fattas. Med hjälp av en 
konkret ekonomisk värdering, eller endast utifrån en beskrivning av investeringen och dess 
effekter. Det sistnämnda alternativet innebär att effekterna av en investering listas varefter 
beslutsfattare får göra en bedömning endast utifrån denna listning. Vidare innebär detta att 
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beslutsfattare själva får gå igenom de olika faktorerna för att avgöra vilken investering som är 
att föredra. Det kallas för ett hermeneutisk synsätt och stöds av bland annat Bannister & 
Remenyi (2000).  
 
Motsatsen till detta är en positivistisk syn. Denna innebär att beslutsfattare låter metoden 
avgöra besluten. Bannister & Remenyi, vilka förespråkade ett hermeneutisk synsätt, hävdar 
att det finns flera begränsningar med detta synsätt. Det finns dock även författare som stödjer 
en positivistisk syn. Exempel på detta är Hares and Royle (1994) som hävdar att 
organisationen bör försöka kvantifiera de ekonomiska effekterna. De har också tagit fram en 
metodik för just detta, Quantification technique. Den är uppdelad i de fyra stegen: identifiera 
nyttoeffekter, gör dessa mätbara, uppskatta i fysiska termer och ta fram kassaflöde. Problemet 
med detta är dock framförallt den tredje punkten, att ta fram ett värde. Tre exempel på 
metoder för detta ges: marknadsundersökningar, komparativa fallstudier eller en uppskattning 
av personer inom organisationen. Marknadsundersökningar och relevanta jämförelser kan 
vara svåra och/eller tidskrävande att få fram. Därför används ofta en subjektiv bedömning. 
Detta är något som leder till att även en kvantitativ ansats får stora kvalitativa inslag.  
 
Ytterligare en typ av kategori är en kombination av dessa båda varianter. Exempelvis 
Balanced scorecard. I en sådan tas ett monetärt värde fram på de faktorer för vilket det anses 
möjligt. Övriga värderas inte i ekonomiska termer utan endast en beskrivning av dem görs. 
Tanken är att detta ska sätta fokus på andra aspekter än bara finansiella mått. Balanserade 
styrkort togs först presenterades av Kaplan & Norton (1992), för just detta ändamål. Därefter 
har det tagits upp av flera författare i samband med IT-investeringar, däribland Falk & Olve 
(1996). 
 
För att få en inblick i vilka metoder som i dag finns att tillgå har därför en kartläggning av 
dessa genomförts. Ett mindre antal som kan anses intressanta ur SMHI:s perspektiv har valts 
ut och presenteras kortfattat i rapporten. 
 
 

2.3.1. INVIT 
INVIT är en modell är framtagen av Riksrevisionsverket (2002), RRV, och står för 
INvesteringar i Verksamhetsutveckling med IT. Underlag till modellen har fåtts bland annat 
från andra länders IT-lagstiftning, svensk lagstiftning samt erfarenheter från RRV’s och andra 
länders revisionsorgan. 
 
Modellen består av sex samverkande delprocesser vika är uppbyggda enligt bilden nedan.  

Figur 2.5 Invitmodellen (Riksrevisionsverket, 2002). 
 
Det kan konstateras att INVIT är en övergripande metod för att effektivare handha IT i 
verksamheten. Att uppskatta vilka effekter en investering kommer att ge upphov till, samt hur 
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dessa ska värderas behandlas egentligen bara i punkt 2 (Bereda förslag) och 3 (Välja/besluta). 
I dessa ges dock (i RRV:s rapport) några exempel på åtgärder som kan vidtas för att uppskatta 
vilka effekter en IT-investering kan föra med sig.  
 
Framförallt nämns försöksverksamhet och förstudier som metod. Vidare påpekas att det är 
viktigt att utnyttja all den samlade kompetens som finns inom organisationen för att få med 
alla tänkbara effekter. Modellen behandlar dock inte hur effekterna konkret ska värderas 
varför modellen behöver kompletteras med en metod för att värdera de uppskattade 
effekterna.  
 
En annan viktig aspekt som tas upp under punkten för kunskapsbildning är att en organisation 
bör samla på sig erfarenheter från tidigare projekt, och att detta dessutom bör detta ske på ett 
strukturerat sätt. Investeringar av IT-karaktär är ett relativt nytt fenomen som hela tiden 
utvecklas. Detta innebär det att det inte alltid finns tillräckligt med erfarenhet för att lokalisera 
alla effekter som kan uppstå till följd av en sådan investering. Just därför bör resultatet av 
tidigare investeringar följas upp för att organisationen i framtiden ska kunna göra bättre 
bedömningar.   
 
 

2.3.2. ITIM-modellen 
ITIM (Information Technology Investment Management) är en modell utformad för att 
organisationer på ett effektivt sätt ska kunna handskas med IT-investeringar. Den är 
framtagen av amerikanska GAO (General Accounting  Office, 2000). De har i sin tur 
influerats och samspråkat med myndigheter, forskare, konsultbolag samt företag med 
framgångsrika erfarenheter från IT-relaterade investeringar. Modellen bygger således på både 
forskningsresultat samt ”best-practices”, från näringsliv såväl som från förvaltning. Dessa 
resultat har sedan hjälpt US congress att formulera en effektiv förvaltningslagstiftning.  
 
Modellen är uppbyggd så att varje organisation uppnår en viss nivå efter hur effektivt de 
sköter sina investeringsprocesser. Det finns fem olika nivåer och för varje sådan finns vissa 
krav en organisation behöver uppfylla för att nå upp till denna nivå. Vidare är de olika 
nivåerna anpassade på ett sådant sätt att lägre nivåer måste vara uppfyllda innan en 
organisation kan nå upp till en högre nivå. För varje nivå finns alltså ett antal kritiska 
processer som måste vara uppfyllda för att nivån i fråga ska anses vara nådd. Det är bara nivå 
ett som inte kräver att några kritiska processer har uppnåtts. De olika nivåerna och vilka 
kritiska processer som krävs för att de ska vara uppfyllda visas i figuren nedan. 
Organisationer som når upp till en hög nivå i denna modell kan betraktas som effektiva i sin 
process kring IT-investeringar. 
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Figur 2.6 Nivåer i ITIM (Generals accounting office, 2000).  
 
Det här är en övergripande modell som syftar till att erbjuda organisationer en heltäckande 
modell för effektivare IT-investeringar. Liten vikt läggs på att uppskatta de effekter som kan 
uppstå, samt att värdera dessa. Vissa synpunkter av intresse innehåller den dock. 
 
Att ha en fortlöpande kontroll under projektet är viktigt då förändringar sker under dess gång. 
Detta kan tillexempel innebära förändringar i de uppskattade effekterna, positiva såväl som 
negativa. Antingen att effekter helt försvinner, alternativt uppstår. Eller att de beräknade 
effekternas storlek förändras. 
 
I möjligaste mån bör olika projekt och investeringar granskas enligt en förutbestämd mall. 
Detta leder till en konsistent bedömning och lättare jämförelse mellan olika alternativ. Det 
skulle även underlätta inlärning för att i framtiden kunna göra bättre prognoser. Detta är dock 
i många fall ett orimligt krav då olika projekt kan ha olika förutsättningar och leda till helt 
olika effekter.  
 
Vid värderingen bör både en kvalitativ och en kvantitativ analys genomföras. En kvantitativ 
gör att organisationen måste försöka konkretirisera de effekter man hoppas uppnå. Den 
kvalitativa delen är ett viktigt komplement för de aspekter, vilka man inte kan sätta ett konkret 
värde på. 
 
Ytterligare en intressant aspekt är att utnyttja den slutliga användaren vid värderingen. Den 
slutliga användaren kan vara antingen en intern eller extern part. Oavsett vilket bör de som 
verkligen använder investeringen ha relevant information angående denna, dess effekter och 
dess värde. Något som gör att personer med olika kompetenser och bakgrund bör samarbeta, i 
alla fall vad det gäller större projekt där många berörs. 
 
 

2.3.3. Total Value of Opportunity 
Total Value of Opportunity (TVO) är en metod, utvecklad av den amerikanska konsultfirman 
Gartner research (2003), för att beräkna värdet på IT-relaterade investeringar. Metoden 
bygger på sju huvudfrågor som ska besvaras för att därmed ge en bra bild av investeringen.  
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Dessa är: 
1) Vad är initiativet? 
2) Hur ska värdet mätas? 
3) Vad gör teknologin? 
4) Hur mycket nytta kommer erhållas? 
5) Hur mycket kommer det att kosta? 
6) Är vi positionerade för att utnyttja given kapacitet? 
7) Hur ska vi ta hänsyn till framtida osäkerhet? 
 
Tanken är att en grundlig genomgång av dessa frågor ska ge en gedigen förståelse och 
kunskap om den tilltänkta investeringen. Detta kvalitativt såväl som kvantitativt. För att 
besvara dessa frågor har Gartner också tagit fram ett till stora delar standardiserat ramverk. 
Några intressanta aspekter från detta tas upp nedan. 
 
Att ta fram vilket mål organisationen har med investeringen är ett bra sätt att fånga upp  
huvudsyftet med den. Därefter bör organisationen ranka framtagna effekter efter dess  
relevans. En sådan ranking innebär att mest resurser kan läggas på att värdera de effekter som  
är viktigast, och påverkar resultatet mest. Mindre viktiga effekter kanske inte ens bör  
värderas. Istället kan det räcka med att nämna dessa och vara medveten om dem. För att  
genomföra denna ranking anser Gartner att det är viktigt att utnyttja flera olika kompetenser  
inom organisationen. 
 
 

2.3.4. Pengmodellen 
Peng står för Prioritering Efter NyttoGrunder, och är en modell, framtagen av Lars-Erik 
Dahlgren (2000), som syftar till att översätta eventuell nytta med en IT-investering till ett 
konkret penningvärde. Modellen består av tio steg som kan delas upp i tre olika faser, 
förberedelsefasen, genomförandefasen och kvalitetssäkringsfasen.  
 
Förberedelsefasen består framförallt av att förstå projektet. Att bestämma dess syfte, samt att 
kunna beskriva projektet och avgränsningar som behöver göras. Som en del av detta bör det 
klargöras vilket objektet som ska analyseras verkligen är. Exempelvis en investering, en 
process eller en avdelning. Det som ska analyseras för att värdera nyttan är inte tekniken som 
sådan utan de nyttoeffekter som skapas av den. Därför är det viktigt att rätt personer används i 
analysen. Personer från olika grupper av de som berörs av objektet bör därför användas, inte 
bara personer med teknisk kunskap. Vid beskrivningen av projektet bör detta göras både av 
utgångsläget och av hur objektet beräknas se ut i framtiden.  
 
Genomförandefasen är som namnet antyder den fas där själva analysen genomförs. Här görs 
ett försök att identifiera och värdera de effekter som uppstår till följd av investeringen, 
positiva såväl som negativa. Vid identifikation av nyttoeffekter ska effekter från alla nivåer i 
organisationen beaktas. Det är därefter viktigt att de listade effekterna kan grupperas och 
struktureras på ett överskådligt sätt. Inte minst för att underlätta värderingen i nästa steg.  
 
Danielsson föreslår i sin modell en strukturering av nyttorna i en trädstruktur (se avsnitt 
2.2.2). Fördelar med denna indelning är att nyttorna åskådliggörs på ett bra sätt, vilket 
underlättar kommunikationen av investeringen och dess nyttoeffekter. Det underlättar även en 
eventuell uppdatering av gjorda bedömningar. Både ifall nya nyttoeffekter identifieras, och 
om befintliga ändrar värde. Genom att föra in nya värden kan slutsumman snabbt justeras.  
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Samma resonemang gälla även vid en eventuell uppföljning av investeringen, och dess 
tidigare gjorda bedömningar.  
 
Att värdera nyttoeffekterna är det svåraste i analysen. För att kunna göra en bedömning räcker 
det dock med en ungefärlig uppskattning. I Peng är tanken att alla effekter som tas upp också 
ska värderas i ekonomiska termer. När nyttan har värderats ska ett försök göras att även 
värdera den kostnad som krävs för att åstadkomma den beräknade nyttan. Detta anses i regel 
enklare än att värdera nyttan, dock inte enkelt. Detta då många kostnader kan ses som så 
kallade dolda kostnader, vilka kan vara svåra att identifiera och uppskatta.  
 
Kvalitetssäkringsfasen genomförs för att kartlägga vilka problem och hinder som kan finnas 
för att beräknade nyttoeffekter ska uppnås. Vidare måste hemtagningsansvaret bestämmas, d v 
s vem som ska ansvara för att identifierade effekter också uppnås. Denna ansvarsfördelning 
kan också underlätta en eventuell uppföljning. Slutligen görs en jämförelse mellan värdet av 
nyttoeffekterna och kostnaden för att uppnå dessa. Skillnaden mellan dessa kallas nettonytta, 
och om den är positiv anses investeringen vara värd att genomföra. 
 
Riskbedömningen görs genom att dela in nyttoeffekterna i tre klasser. Direkt resulterande 
nytta, indirekt resultatpåverkande nytta samt svårvärderad nytta (grön, gul och röd nytta). 
Ingen sådan bedömning görs dock för kostnaderna, något som dock kan vara intressant. Även 
en granskning av uppskattningarnas realism, och eventuella hinder för att hämta hem nyttan 
genomförs.  
 
 

2.3.5. Cost benefit-analys 
Cost benefit är en metod som syftar till att utvärdera kostnaden, och nyttorna, för ett 
eventuellt projekt. Tanken är att dessa ska kunna kvantifieras och uttryckas i monetära termer 
för att därefter kunna användas som beslutsunderlag. Metoden har varit särskilt använd i 
projekt med effekter på miljö och samhälle. Metodiken kan dock användas även i andra 
sammanhang, bland annat just för IT-investeringar.  
 
Metodiken kan enligt Hanley & Spash (1993) delas upp i åtta övergripande steg  
 
1) Definiera projektet: Vilken omlokalisering av resurser ger investeringen upphov till, och 

vilka aktörer berörs av den. 
 
2) Identifiera följderna av projektet: Vilka resurser kräver investeringen i form av kapital, 

arbetskraft etc. Oftast är detta att betrakta som kostnader. Dessutom sker här ett försök till 
identifiering av de effekter investeringen ger upphov till. 

 
3) Vilka följder är av ekonomisk relevans: Gör en prioritering över vilka effekter som ger 

störst genomslag och därmed är viktigast ekonomiskt.  
 
4) Kvantifiera dessa: Gör en kvantifiering av dessa effekter i mätbara termer. Kan 

exempelvis vara ett försök att uppskatta en förbättrad kundservice i ökat antal nöjda 
kunder eller liknande. 
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5) Gör en monetär värdering av dessa effekter: Försök att ge tidigare uppskattade effekter 
ett värde uttryckt i monetära termer. Tillexempel vad är det värt att få 10 % fler nöjda 
kunder. Detta gäller även negativa effekter och direkta kostnader.  

 
6) Nuvärdera värdet på nyttoeffekter och kostnader: Diskontera dessa med hjälp av en 

kalkylränta över aktuell tidsperiod. 
 
7) Jämför beräknade värdet för nyttan med kostnaderna: Jämför nuvärdet av 

nyttoeffekterna med nuvärdet av kostnaderna. Är investeringen lönsam? 
 
8) Genomför en känslighetsanalys: Ett test för att se vad som händer då ett antal 

nyckelparametrar förändras. Viktigt att göra för att kunna bedöma riskerna med en 
investering. 

 
Det kan ur dessa steg konstateras att metoden är väldigt övergripande. Den behandlar inte hur 
man ska se vilka effekter som uppstår och framförallt hur dessa ska värderas. För att lösa 
dessa problem, dvs steg 2-5, behövs därför kompletterande ansatser.  
 
Cost-benefit analyser har dock den fördelen att det är en etablerad metod som många 
organisationer har erfarenhet av. Vidare visar den på en logisk metodik för att hitta de effekter 
som uppstår och att värdera dessa, nämligen:  
 
Identifiera först vilka personer berörs av investeringen?  

 Med vilka effekter berörs de?  
 Vilka av dessa effekter är ekonomiskt relevanta?  
 I vilka mått kan dessa kvantifieras?  
 Hur mycket är det värt i ekonomiska termer?  

 
Att först identifiera vilka som berörs och sedan låta dem avgöra hur och hur mycket de 
påverkas bör underlätta identifiering och värdering av nyttoeffekter. 
 
Utifrån Cost benefit metoden har andra metoder utvecklats. Exempelvis Information 
economics som utgår från en traditionell Cost benefit analys men utökar denna med 
ytterligare tre element (Farbey & Finkelstein, 2001). 
 
 

2.3.6. Value analysis 
Utvecklades av Keen (1981) som ett alternativ till mer vedertagna cost benefit-analyser. Keen 
hävdar att investeringar oftast görs för att skapa värde och inte för att minska kostnaderna. 
Metoden kan därför användas för att värdera immateriella nyttoeffekter. Metoden kan delas 
upp i två faser som innehåller åtta steg. I den första fasen används en prototyp av relativt låg 
kostnad. Med hjälp av denna prototyp undersöks om de nyttoeffekter som eftersträvas 
verkligen kan uppnås. I den andra fasen sker den fullskaliga utvecklingen. 
 
Det intressanta med denna metod är idén med en prototyp innan investeringen genomförs. 
Alternativt skulle även en förstudie kunna genomföras istället för att en prototyp konstrueras. 
Givetvis bygger metoden på att en prototyp eller förstudie kan genomföras, och dessutom att 
det är praktiskt genomförbart. Om så inte är fallet bör inte heller metoden användas. Vidare 
kan det konstateras att metoden framförallt är användbar vid större investeringar. Där kan i 
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regel utvärderingen vara mer omfattande, och det kan då vara lönsamt att bygga och testa en 
prototyp.  
 
 

2.3.7. Negotiation and Imputation 
En metod av Remenyi (2000) som understryker hans åsikter om svårigheterna med en 
kvantitativ bedömning. Metoden bygger på att en subjektiv värdering ska göras med hjälp av 
personer som har insikt i investeringen. Vanligtvis kan detta röra sig om personer i 
beslutsfattande ställning som har användning av systemet och därför kan göra en rimlig 
uppskattning.  
 
Metoden har den fördelen att den kan värdera immateriella nyttor och att den alltid kan 
genomföras. Dock har metoden den stora nackdelen att vara väldigt subjektiv. Den person 
eller de personer som ska fastslå ett värde kan därför till viss del styra detta för att det ska 
passa deras egna önskemål.  
 
 

2.3.8. Benchmarking 
Benchmarking är en jämförande metod där en annan organisation studeras. Metoden kan 
genomföras mot en extern organisation, såväl som internt mot exempelvis en annan avdelning 
(Karlöf, 1997, Cook, 1995). Det senare gäller dock framförallt för större organisationer. En 
annan indelning som kan ske är i kvalitativ och kvantitativ benchmarking (Karlöf, 1997). Då 
det av någon anledning är svårt att göra en kvantitativ jämförelse kan det vara lämpligt att 
istället göra en kvalitativ jämförelse. Benchmarking används för att ge förslag på förbättringar 
inom tillexempel någon aktivitet, funktion eller process. I det här fallet är tanken att en 
investering kan värderas med hjälp av benchmarking. 
 
Många investeringar av IT-karaktär är svåra att värdera, både att uppskatta dess effekter och 
att därefter värdera dem. Under förutsättning att andra organisationer tidigare genomfört en 
liknande investering kan benchmarking vara av stort intresse. Detta då den kan erbjuda reella 
resultat från liknande investeringar.  
 
Metoden förutsätter dock att en rad krav är uppfyllda, och även om så är fallet bör den 
användas med viss försiktighet. Det viktigaste för att kunna genomföra en benchmarking är 
givetvis att man har möjlighet att studera den andra organisationen. Är det tillexempel en 
konkurrent är det inte troligt att de erbjuder de uppgifter som krävs. Även om den andra 
organisationen är icke konkurerande är det inte alls säkert att de vill eller har möjlighet att 
hjälpa till. Vidare är det för en relevant jämförelse direkt nödvändigt att investeringarna ska 
vara av likartad typ, helst så lika som möjligt. Ytterligare att beakta är organisationernas 
utseenden som bör vara relativt lika. En investering som passar en organisation kan vara 
svårimplementerad i en annan. Detta kan gälla såväl storleken på organisationen som dess 
utseende. Metoden kan dock användas som stöd även om inte alla krav är uppfyllda. Om 
tillexempel två olika investeringar genererar någon gemensam effekt kan denna värderas med 
hjälp av benchmarking. För att värdera andra effekter och därmed det totala värdet krävs dock 
ett kompletterande med andra metoder. För organisationer som är väldigt olika kan en 
kvalitativ benchmarking användas för att lättare förutspå oväntade effekter eller dolda 
kostnader. Sedan får man göra en bedömning över huruvida dessa kommer att uppstå även för 
den egna organisationen.  
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2.3.9. Modeller avseende IT-investeringar – Kontenta 
Här sammanfattas de modeller som har beskrivits i kapitel 2.3.1 – 2.3.8. De mest intressanta 
synpunkterna presenteras kortfattat. För läsare som är intresserade av en mer ingående 
beskrivning av dessa ges även referenser för ytterligare information.   
 
Tabell 2.1 Sammanfattning av modeller avseende IT-investeringar 
Metod Referens Avsikt Intressanta synpunkter och 

kommentarer 
INVIT Riksrevisionsverket 

(2002) 
Effektivare hantering av 
IT-investeringar 

- Utnyttja organisationens samlade 
kompetens 

- Försöksverksamhet och förstudier 
- Kunskapsbildning 

ITIM Generals accounting 
office (2000) 

Effektivare hantering av 
IT-investeringar 

- Fortlöpande kontroll 
- Konsistent bedömningsmetodik 
- Kvantitativ och kvalitativ bedömning 
- Utnyttja slutlig användare 

Total Value of 
Opportunity 

Gartner research (2003) Bedöma IT-
investeringar 

- Bestäm målet med investeringen 
- Genomför ranking av effekterna 
- Använd olika kompetenser 

Peng Dahlgren L-E (2000) Värdera nyttan med IT-
investeringar 

- Använd bred kompetens 
- Definiera projektet, samt vilka som 

berörs 
- Strukturera nyttorna 
- En ungefärlig uppskattning är tillräcklig 
- Utse ansvariga för realisation av 

nyttoeffekter 
- Riskhantering genom en indelning i 

säkra och svårvärderade nyttor 
Costbenefit analys Hanley & Spash (1993) Bedöma IT-

investeringar 
- Identifiera först vilka som berörs av 

investeringen. Utnyttja dessa i 
bedömningen. 

- Bestäm vilka effekter som är ekonomiskt 
relevanta. 

- I vilka mått kan de kvantifieras 
Value analysis Keen (1981) Bedöma IT-

investeringar 
- Använd en prototyp för att testa 

investeringen 
 

Negotiation and 
imputation 

Remenyi (2000) Bedöma IT-
investeringar 

- En kvantitativ bedömning är väldigt svår, 
varför en kvantitativ bedömning bör 
genomföras 

   
Benchmarking Karlöf (1997) 

Cook (1995) 
Bedöma IT-
investeringar 

- Använder fakta från reella projekt 
- Ställer stora krav på jämförelseobjektet 
- Kan fungera som ett stödjande verktyg 

 
 

2.4. Syntes 
För att bedöma traditionella investeringar finns det ett flertal olika bedömningsmetodiker. 
Dessa förutsätter dock i regel att det kassaflöde som investeringen ger upphov till kan 
identifieras. IT-investeringar leder till många effekter som kan vara svåra både att identifiera 
och värdera. Detta leder vidare till svårigheter med att uppskatta det kassaflöde, vilket 
investeringen ger upphov till. Därmed kan inte de klassiska ekonomiska beslutsmodellerna 
användas. För att kunna använda dessa behöver därför en analys göras av de effekter som 
uppstår till följd av den tänkta investeringen. Denna går framförallt ut på att identifiera och 
värdera de effekter som är av ekonomisk relevans.  
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Även om området är relativt nytt och många organisationer inte har någon klar metodik för 
hur detta ska gå till har forskning inom området gjorts. Detta har lett till olika varianter för hur 
nyttoeffekter ska identifieras, struktureras och värderas.  
 
I de ramverk och metoder som har tagits fram för att stödja processen kring IT-investeringar 
berörs frågan om hur svåruppskattade effekter ska identifieras. För detta ges olika metoder 
och synpunkter. Gemensamt för dessa är att de påpekar vikten av att använda flera olika 
kompetenser inom en organisation. Hur dessa sedan ska samverka finns det olika metoder för. 
Exempelvis någon form av brainstorming, eller annan diskussionsform, där man söker igenom 
organisationen efter effekter. Detta arbete bör dessutom ske på ett metodiskt sätt, exempelvis 
genom en avsökning efter funktioner eller roller. 
 
Som ett led i bedömningsprocessen finns det även förslag på hur effekterna bör struktureras. 
Att strukturera effekterna på ett lämpligt sätt är viktigt för att kunna kommunicera 
investeringen, och dess följder, inom en organisation. Något som är viktigt bland annat för att 
organisationens ledning ska kunna ta del av denna information. Struktureringen underlättar 
dessutom både identifierandet av effekterna, samt den totala bedömningen av investeringen. 
 
Flera förslag på hur effekter ska struktureras finns. Bland annat en indelning efter hur 
svårvärderad nyttan är. Denna indelning görs då exempelvis i direkt nytta, indirekt nytta och 
svårvärderad nytta, eller i direkta pengar, tidsbesparingar och kvalitativ nytta.  
 
För vilka olika typer av nyttor som kan identifieras finns inga entydiga svar. Vilka effekter 
som uppstår skiljer sig i hög grad från investering till investering. Därför blir också dessa 
nyttogrupper olika mellan olika investeringar. Med nyttogrupp avses då en viss typ av nyttor 
vilka kan sorteras till en specifik grupp. Exempelvis efter funktioner som marknadsföring, 
redovisning etc.    
 
För att underlätta bedömningen av investeringen, och åskådliggöra de enskilda effekterna på 
ett strukturerat sätt, kan därefter dessa presenteras med hjälp av en trädstruktur enligt nedan.  
 

 
Figur 2.7 Trädstruktur för nyttoeffekter, principiell skiss. 
 
Denna trädstruktur har en stor fördel i att det underlättar kommunikationen av investeringen 
och dess effekter inom organisationen. Något som underlättar den totala bedömningen av 
investeringen genom att ge beslutsfattare ett tydligare beslutsunderlag. Detta underlättar i sin 
tur ledningens ”kontroll” av de investeringar som är aktuella. Vidare leder nedbrytningen av 
nyttor till en underlättad ekonomisk värdering. Detta då övergripande nytta som kan vara 
abstrakt bryts ned i mindre beståndsdelar som var för sig är mer konkreta, och lättare att 
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värdera. Trädstrukturen kan även användas för att underlätta en fortlöpande uppdatering av 
värdet på effekterna. Något tidigare författare bedömt som eftersträvansvärt. Detta då det är 
möjligt att bedömningen av specifika effekter kan variera under genomförande av projektet. 
Trädstrukturen kan även användas vid en eventuell uppföljning av investeringen, och då 
framförallt de bedömningar som gjorts i anslutning till denna. Detta kan vara väsentligt för att 
därigenom kunna förbättra processen i framtiden. 
 
I Lars-Erik Dahlgrens beskrivning tas endast nyttoeffekterna upp i den beskrivna 
trädstrukturen. Trädstrukturen borde rimligtvis kunna kompletteras med negativa effekter. För 
att detta ska bli relevant bör både direkta, och indirekta negativa effekter behandlas i detta. 
Detta skulle i så fall kunna ge en total bedömningsbild över investeringsprojektet. 
Trädstrukturen skulle då kunna konstrueras så att resultatet med hjälp av en dator skulle 
kunna uppdateras löpande vid förändringar av någon av effekterna. Denna metodik skulle 
kunna liknas vid ett Du-Pont diagram. Denna struktur skulle också vara av stor tillgång för 
underlätta genomförandet av känslighetsanalyser. 
 
Huruvida det är möjligt att genomföra en värdering  i monetära termer finns det olika 
meningar om. De flesta författare anser dock att någon form av värdering i monetära termer 
bör göras. För att genomföra en sådan finns det i grunden fyra olika metodiker: 
 
• Kvalitativ uppskattning 
• Prototypstudier 
• Komparativa fallstudier eller benchmarking 
• Marknadsundersökningar  
 
Den minst omfattande metoden av dessa är naturligtvis en kvalitativ uppskattning. Övriga 
metodiker är alla mer omfattande och/eller innehåller vissa svagheter. En förstudie eller 
prototyp kräver en större investering för att vara praktiskt realistisk. Komparativ fallstudie 
bygger på att ett jämförbart objekt finns tillgängligt. För marknadsundersökningar krävs att 
berörda personer kan identifieras, är beredda att delta och dessutom kan uppskatta ett värde. 
Detta gäller för externa marknadsundersökningar såväl som för interna. Sammantaget leder 
detta fram till att en kvalitativ värdering är mest användbar. Inte minst vad det gäller 
organisationer av mindre storlek, och för små investeringar. Dock är det möjligt att någon 
enklare form av de andra kan ligga till stöd för en kvalitativ bedömning. Exempelvis en 
komparativ jämförelse med en snarlik men inte exakt investering, eller en snarlik 
organisation. Även om jämförelsen inte är exakt kan den fortfarande ge en fingervisning till 
beslutsfattaren om värdet, och på så sätt underlätta bedömningen. Även den nedbrytning som 
görs med hjälp av den ovan nämnda trädstrukturen kan vara ett stödjande verktyg för bättre 
ekonomiska värderingar.  
 
För att en organisation ska kunna utveckla en bra metodik är det även viktigt att, i möjligaste 
mån, använda en konsekvent metodik med tydliga riktlinjer. Något som får till följd att det 
blir lättare att jämföra olika investeringar. Men också att det blir lättare för organisationen att 
samla på sig erfarenhet, och därmed i framtiden bli bättre på att genomföra liknande 
bedömningar. Viktigt för detta är även att genomföra uppföljningar av genomförda 
investeringar.   
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3. Uppgiftsprecisering 
Här beskrivs investeringsprocessen kring IT-investeringar, varefter den kopplas till 
rapportens syfte. Detta för att tydliggöra syftet, och till vilka delar av investeringsprocessen 
som detta kan relateras. Vidare klargörs vilka delar som undersöks i den här rapporten, och 
vilka de specifika undersökningsfrågorna är. Slutligen nämns vilka avgränsningar som har 
gjorts.  
 
Processen kring IT-investeringar bör inledas med att organisationen har uppmärksammat ett 
behov av verksamhetsförändring. För att genomföra denna förändring anser organisationen att 
en investering i någon form av informationsteknologi är nödvändig. Efter detta startar den 
egentliga investeringsprocessen. En process som kan delas upp i tre övergripande faser.  
 
 Förberedelsefasen 
 Genomförandefasen 
 Uppföljningsfasen 

 
Förberedelsefasens viktigaste uppgift är att bedöma och utvärdera olika alternativ. En 
bedömning av möjliga alternativ bör genomföras där det bestäms vilket alternativ som är att 
föredra. Om det finns något alternativ som är att föredra.  
 
I genomförandefasen genomförs (precis som namnet antyder) projektet. Detta innebär ofta en 
teknisk utveckling, men även implementeringen av resultatet. Under denna fas kan även en 
uppdatering ske av den tidigare gjorda bedömningen.  
 
Slutligen bör en uppföljning ske efter det att projektet är klart, och investeringen verkligen är i 
bruk inom organisationen.  
 
Som tidigare nämndes är rapportens syfte att utveckla en metodik för att underlätta 
beslutsfattandet gällande IT-investeringar. Denna ska kunna användas för att identifiera, 
strukturera och kommunicera investeringens effekter, och därmed underlätta bedömning och 
beslutsfattande om investeringen. 
 
Viktigast i detta syfte är att kunna genomföra en bra bedömning innan investeringen 
genomförs. Något som framförallt kan relateras till förberedelsefasen. Dock är det även av 
vikt att kunna genomföra uppdateringar, och uppföljningar av genomförda bedömningar. 
Detta för att förbättra tidigare bedömningar, och utveckla metodiken för att genomföra 
sådana. Vidare kan en smidig implementering minska risken för förseningar 
(förseningskostnader), och därmed underlätta bedömningen. Det här är områden som kan 
relateras till genomförandefasen och uppföljningsfasen, varför även delar från dessa 
behandlas.  
 
Utöver denna  investeringsprocess finns det ett antal områden som genom hela processen 
påverkar den. Dessa områden innehåller specifika faktorer som bör beaktas i samband med 
investeringsprocessen, inte minst för att stödja en bra bedömning. Framförallt finns det tre 
sådana områden. Organisation, risker och kommunikation. Organisation, och då framförallt 
hur arbetet inom processen ska organiseras, samt vilka som bör involveras i de olika delarna, 
är centralt genom hela processen. Även området vad det gäller risker är aktuellt genom hela 
investeringsprocessen. Detta då de olika stegen kan förknippas med olika risker, vilka bör tas 
i beaktning. En effektiv kommunikation, av investeringen och dess effekter, är nödvändig 
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framförallt under bedömningen och genomförandet. Då dessa tre områden i hög grad påverkar 
investeringsbedömningen kommer de också att behandlas i denna rapport.  
 
Sammantaget kan detta beskrivas med figuren nedan, vilken åskådliggör 
investeringsprocessen och de stödområden som relateras till denna. Därefter följer en närmare 
beskrivning av de olika områden, vilka undersöks i rapporten, samt mer preciserat vilka frågor 
de ger upphov till.  
 

Initiering

Uppdatering

Utveckling Implementering Klart för 
användning

Uppföljning
Bedömning
- Identifiera 
effekter
- Värdera 
effekter
- Genomför 
jämförelse

Organisation

Presentation och kommunikation

Risker

Figur 3.1 Processen kring IT -investeringar och stödområden .
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Rapportens mest centrala del är bedömningen. De andra områden som behandlas kommer 
därför i första hand att undersökas utifrån perspektivet hur de kan underlätta, och därmed 
förbättra aktuella bedömningar. 
 
Först görs en genomgång av de undersökningsfrågor som kan vara relevanta för de stödjande 
områdena. Dvs. organisation, risker samt presentation och kommunikation (områden 1-3). 
Därefter görs en genomgång av de områden som direkt tillhör investeringsprocessen 
(områden 4-6). Detta görs då i kronologisk ordning enligt bedömning, implementering samt 
uppdatering och uppföljning. De områden som utelämnas är initiering och utveckling. 
 
 
1. Organisation 
Organisationen är en väsentlig del genom hela investeringsprocessen. Flera frågor som är 
relevanta både för bedömning och genomförande kan relateras till just organisationen. Det 
kan röra sig både om personalfrågor, samt om hur projektet ska genomföras. 
 
Huvudfrågor för detta område är vilka kompetenser som bör involveras i projektet, och på 
vilket sätt detta ska gå till. En annan intressant fråga är vart i organisationen som projektet ska 
genomföras, och vilka som ska ansvara för det. Ska IT-avdelningen genomföra, och ansvara 
för, projektet eftersom de har störst teknisk kompetens? Eller är det bättre att någon del av 
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övriga verksamheten gör detta om denna påverkas mer av investeringen. Sammantaget leder 
det fram till följande undersökningsfrågor: 
 
 Vart i organisationen ska projektet genomföras, och vilka kompetenser bör ingå? 
 Hur ska dessa kompetenser involveras på ett lämpligt sätt? 

 
 
2. Risker 
Även risker är ett område som bör beaktas genom hela processen. Under bedömningen är 
risken att felvärderingar görs av investeringen och dess effekter. Under genomförandefasen är 
risken att problem uppstår som gör att projektet blir försenat. Slutligen då projektet är i 
användning finns en risk att organisationen inte erhåller den nytta som faktiskt är möjlig att 
erhålla. Undersökningsfrågorna för det här området blir därför: 
 
 Vilka risker finns för att genomförda bedömningar ska bli felaktiga? 
 Kan dessa risker avhjälpas, alternativt reduceras? 

 
 
3. Presentation och kommunikation 
Hänger till stor del ihop med organisationsområdet, men även till viss del med risker. Några 
områden att beakta finns dock specifikt vad det gäller området. Framförallt gällande hur 
information om investeringen, och dess effekter, ska struktureras och förmedlas. 
Undersökningsfrågor blir därför: 
 
 Hur ska identifierade effekter struktureras och presenteras? 
 Hur kan dessa sedan förmedlas inom organisationen på ett effektivt sätt?  

 
 
4. Bedömning 
Rapportens mest centrala del, och det är i första hand för att underlätta just bedömningen som 
utredningen av andra delar genomförs. Därför integreras denna del i hög grad med de andra 
områden, vilka har diskuterats ovan. Exempel på detta är den centrala frågan om vilka som 
bör involveras i bedömningsarbetet. Denna hamnar i stället under organisation, trots att den i 
allra högsta grad är relevant för just bedömningen. Även struktureringen av effekter är av 
intresse för bedömningsarbetet, men hamnar i stället under presentation och kommunikation.  
 
Kvar finns dock flera frågor som specifikt kan sorteras under detta område. Dessa 
undersökningsfrågor är: 
 
 Vilka metodiker och hjälpmedel finns för att identifiera effekter? 
 Är det rimligt att värdera de identifierade effekterna i monetära termer?  
 Vilka metodiker och hjälpmedel finns i så fall för att värdera dessa? 
 Mot vad, och efter vilka kriterier, bör ett eventuellt investeringsalternativ jämföras? 

 
 
5. Implementering 
Implementeringen består av två delar. Den tekniska delen som handlar om att integrera den 
nya investeringen med befintliga system. Samt den verksamhetsmässiga delen, vilken 
framförallt handlar om att utbilda personal, få dem att ta till sig ny teknik och eventuellt också 
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nya arbetssätt. Om inte detta fungerar uppstår risken för förseningar. Något som kan vara 
väldigt svårt att ta hänsyn till i bedömningsarbetet. Undersökningsfrågan blir därför: 
 
 Vilka faktorer kan användas för att stödja en smidig implementering?  

 
 
6. Uppdatering och Uppföljning 
Då många effekter kan vara svåra att värdera är det möjligt att första bedömningen inte kan 
vara särskilt exakt. En kontinuerlig uppdatering är därför bra för att ge en god 
bedömningsgrund. Det minskar även risken för felvärderade effekter, då sådana kan 
upptäckas relativt tidigt i processen. Efter införande kan det även vara aktuellt med en 
uppföljning. Dels för att se om gjorda bedömningar tycks stämma, och om så inte är fallet, 
varför de inte stämmer. Undersökningsfrågor blir därför: 
 
 Hur ska en effektiv uppdatering och uppföljning möjliggöras? 

 
 

3.1. Avgränsningar 
Eftersom SMHI har som huvudsaklig uppgift att samla in och förmedla information kan i stort 
sett alla investeringar ses som en form av IT-investeringar. Den här undersökningen är dock 
framförallt inriktad på de IT-investeringar som görs i ett verksamhetsstödjande syfte.  
 
Andra avgränsningar som har gjorts är tillexempel att modellen inte kommer att ta hänsyn till 
vilken slags teknik investeringarna innehåller. Därför kommer inte heller någon specifik 
genomgång göras för hur olika tekniska lösningar ska utvärderas. Genomgången görs istället i 
ett mer övergripande syfte för att kunna anpassas till olika typer av tekniska investeringar. 
Denna avgränsning märks också på så sätt att området utveckling inte behandlas i denna 
rapport.  
 
Inte heller området initiering behandlas ingående i denna rapport. Det konstateras bara att det 
är ett behov av verksamhetsförändring som ska stödjas av en eventuell teknikinvestering, och 
att det inte är tekniken som sådan som är intressant.  
 
Ingen hänsyn kommer heller att tas för vilket syfte investeringen har. Detta innebär att ingen 
direkt strategisk hänsyn kommer att tas till investeringens teknik eller syfte. Dock kommer 
förhoppningsvis en strukturerad och standardiserad metod för beskrivning, och värdering av 
investeringen underlätta sådan bedömning. Denna bedömning kommer framförallt att göras av 
teknisk controller som får avgöra om investeringen ligger i linje med organisationens strategi. 
Något som är fallet även idag.  
 
Slutligen görs avgränsningen att de slutsatser och rekommendationer som erhålls ska vara 
anpassade för en organisation av SMHI:s storlek. Ifall större organisationer har möjlighet till 
en mer avancerad bedömningsmetodik så kommer detta inte att utredas i den här rapporten. 
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4. Metodbeskrivning 
Här ges en beskrivning av den metodik och det synsätt som har använts för att genomföra 
denna studie. 
 
Metodsynsätt 
Enligt Arbnor & Bjerke (1994) inbegriper ett metodsynsätt framförallt två väsentliga faktorer. 
Dels vissa grundläggande föreställningar som påverkar fortsatta studier. Detta innebär att man 
beroende på metod och övergripande synsätt påverkas i sin bedömning av fakta och 
information. Den andra väsentliga faktorn är att metodsynsättet fungerar som en övergripande 
mall för ett tillvägagångssätt. De här båda faktorerna får till följd att man bör fundera över 
metodvalet innan studien sätts igång.  
 
För att förstå vad som menas med en metod används ett synsätt framtaget av Ackoff (1962). 
Han menar att man kan skilja mellan verktyg, tekniker och metoder. 
 
Verktyg:  Fysiska eller konceptuella hjälpmedel. Tillexempel papper och penna, 

instrument, hårdvaran i en dator eller den matematiska begreppsapparaten.  
Tekniker: Olika sätt för att välja vilka verktyg som ska användas. Tillexempel stickprov, 

mjukvara i en dator eller en specifik matematisk beräkning.  
Metoder: Principer för att välja bland tekniker. Tillexempel när ska tidigare teorier 

användas, kan ett slumpmässigt urval användas osv.  
 
Enligt denna uppdelning är det framförallt valet av metod som är intressant. Detta val leder 
därefter naturligt till användandet av tekniker och verktyg. Vad det gäller olika metoder finns 
det ett flertal olika synsätt och indelningar. Exempel på sådana indelningar kan vara i 
kvantitativa jämfört med kvalitativa undersökningar, en positivistisk syn jämfört med en 
hermeneutisk, en explorativ, deskriptiv eller hypotesprövande undersökning osv.  
 
Tidigare nämnda författarna Arbnor & Bjerke hävdar vidare att alla metoder och synsätt kan 
delas in i någon av tre övergripande grupper. Dessa är analytiskt synsätt, systemsynsätt och 
aktörssynsätt.  Kortfattat kan dessa beskrivas som att det analytiska synsättet hävdar att olika 
delar kan granskas var för sig och sedan läggas ihop till en helhet. Systemsynsättet däremot 
hävdar att det finns olika delar men att dessa samverkar med varandra, och att de därför inte 
helt enkelt kan summeras. Den sista kategorin, aktörssysättet, skiljer sig markant från de 
övriga. Enligt aktörssynsättet har olika människor olika uppfattningar, och att dessa kan 
förändras beroende på rådande situationer.  
 
För att anknyta den här rapporten till dessa teoretiska metodiker är det framförallt det 
systematiska synsättet som får anses som relevant. Det aktuella problemet kan delas upp i 
olika områden (vilket också har gjorts i uppgiftspreciseringen). Dessa olika delar påverkar 
dock varanda inbördes. Därav är det inte lämpligt att se problemet efter det analytiska 
synsättet där de olika delarna skulle vara skilda från varandra, och tillsammans kunna 
summeras ihop till en helhet. 
 
De olika delarna kan dock presenteras var för sig, och specifika undersökningsfrågor kan tas 
fram för de olika delarna. Detta anses vara realistiskt, dock utgicks det i rapporten ifrån att de 
olika delarna ska hänga samman och att ett område kan ge svar även till andra delar. 
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Arbetets utförande 
Vad det gäller den aktuella rapporten kan det konstateras att uppgiften i stora drag redan från 
början har varit bestämd av SMHI. Även om möjligheter till synpunkter har getts, och en 
kontinuerlig diskussion om den exakta problemformuleringen har förts, har de grundläggande 
dragen hela tiden varit bestämda.  
 
För att relatera till Ackoff (1962) kan det konstateras att tekniken är de olika sätt som används 
för att samla in information, och i övrigt genomföra arbetet.  
 
Rapportens datainsamling kan delas upp i tre delar.  
 En litteraturstudie där böcker och artiklar som berör det aktuella ämnet studeras. 
 En granskning av organisationen och dess befintliga modeller. 
 En mindre intervjuundersökning hos andra organisationer. 

 
För att hitta böcker och artiklar av intresse är framförallt universitetsbiblioteket, och dess 
databaser, samt Internet som har varit kraftfulla resurser.  
 
För att studera organisationen och de modeller som idag är av intresse användes befintliga 
dokument och handböcker som beskriver arbetssätt och rutiner som ligger till grund för 
arbetet. Dessutom genomfördes interna intervjuer med personer som är berörda av det 
aktuella problemområdet, och tidigare aktuella projekt. Framförallt rör sig detta om personer 
som har ingått i projektgruppen, och i synnerhet projektledaren. Även några personer utanför 
projektgruppen kommer har intervjuats, det rör sig då framförallt om användare. 
Sammantaget ger dessa intervjuer en bra information om de aktuella projekten, och hur 
bedömningen av dessa har gått till. Samtliga interna intervjuer genomförs kvalitativt genom 
ett möte med aktuell person. 
 
De två projekten som har valts ut är av olika art, framförallt vad det gäller omfattningen. 
Faktureringssystemet är mindre och kan lätt isoleras till ett antal användare. 
Dokumenthanteringssystemet är betydligt mer omfattande och berör i stort sett alla anställda. 
Därför kan det inte heller isoleras till vissa specifika personer och avdelningar. Tillsammans 
påvisar dessa båda projekt brister som existerar i bedömningsarbetet. Ytterligare projekt har 
studerats, dock har dessa inte granskats i samma utsträckning. Dessa tycks dock ge samma 
slutsatser som de två vilka presenteras i rapporten. Därför anses det som realistiskt att endast 
presentera de två utvalda för att belysa vilka problem och brister som föreligger.  
 
I den externa intervjuundersökningen har personer från andra organisationer intervjuats. De 
personer som har tillfrågats har framförallt varit IT-strateger eller IT-chefer, och därmed 
personer som också är insatta i det aktuella området. Frågorna har gällt organisationens 
erfarenheter och syn på nyttovärderingen vid IT-investeringar. Samtliga intervjuer som har 
genomförts har varit av kvalitativ art. Detta finner sig naturligt då det gav möjlighet till 
följdfrågor och mer djupgående intervjuer. Det känns också som att kvalitativa intervjuer är 
mer resurseffektiva och kan genomföras på en kortare tid. Vidare var det inte ett statisktitiskt 
säkerställt resultat som skulle erhållas, utan information och erfarenheter. Dessa ska 
ytterligare belysa specifika problemområden, och ge impulser för utvecklandet av en ny 
metodik. Samtliga externa intervjuer har genomförts över telefon. 
 
Av de organisationer som valdes låg tyngdpunkten på ickeprivata organisationer, vilka inte är 
vinstdrivande i samma utsträckning som privata. Detta för att dessa bättre kan relateras till 
SMHI. Det är även nödvändigt att de aktuella organisationerna har haft erfarenhet av det 
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aktuella området. Helst att de har genomfört konkreta bedömningar av nyttoeffekter och 
kostnader som härrör till IT-investeringar. Men om inte detta är fallet så i alla fall att de har 
identifierat problem inom det aktuella området, och reflekterat över dessa. Noterbart är också 
att intervjuerna skiljer sig åt beroende på vilka delar som den aktuella organisationen har 
jobbat mest med, och därmed också är bäst insatta i. Därför kan det vara svårt att, för de 
externa intervjuerna, presentera en standardiserad sammanställning där de olika 
organisationerna jämförs.  
 
Tillsammans innebär det att både sekundär information (böcker, artiklar och dokument) 
erhålls såväl som primär information (intervjuer). Dessutom innebär det också att både 
teoretiska och empiriska studier genomförs inom det aktuella problemområdet.  
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) är frågan hur man ska relatera teori och verklighet ett 
centralt problem för all vetenskap. Samma författare lyfter därför fram tre olika begrepp och 
alternativa sätt för detta ändamål. Dessa är deduktion, induktion och abduktion. Deduktion 
innebär att man först studerar teorin för att utifrån denna kunna konstruera en modell till 
verkligheten. Induktivt arbete är motsatsen, och innebär därmed att verkligheten först studeras 
varefter en lämplig teori försöker appliceras på denna. Det sista sättet, abduktion, är en 
blandning mellan de båda. I regel studeras först verkligheten, därefter studeras aktuella teorier 
varefter man återigen vänder sig mot verkligheten. Detta ger möjligheten till ett öppnare 
arbete där man kan undvika att låsa sig vid specifika tankegångar för tidigt. Det är en fördel 
som gör att abduktion känns mest intressant och därför har utnyttjats i den här rapporten. Att 
kunna studera nya teorier efter att ny information har erhållits eller tvärtom, att studera 
verkligheten för att testa en ny teori, kan till och med tänkas vara en direkt nödvändighet.  
 
 

            

Teori

Empiri

Figur 4.1 Koppling mellan empiri och teori (Patel & Davidsson, 1994 )  
 
 
Insamlade informationen, från litteraturstudien och från empirin, låg sedan till grund för en 
analys. Denna leder vidare fram till aktuella slutsatser och rekommendationer.  
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Vad det gäller vilken typ av modell som ska användas radar Arbnor & Bjerke upp ett flertal 
olika typer (statiska, dynamiska, kvalitativa, kvantitativa med flera ). Krav på exakt vilken typ 
av modell som eftersträvas finns inte. Dock ska modellen som rapporten leder fram till 
förhoppningsvis kunna värdera IT-investeringarna i konkreta monetära termer, dvs. presentera 
ett kvantitativt resultat. För hur man kommer fram till resultatet finns dock inga klara 
”regler”. Givetvis är det bra om modellen är utformad så att endast kvantitativa och objektiva 
bedömningar behöver göras. Det är dock troligt att flera mer kvalitativa och därmed 
subjektiva bedömningar kommer att krävas.   
 
När en modell av intresse har konstruerats är det också viktigt att den kan utvärderas av 
beslutsfattare och andra intressenter inom SMHI. De personer som är ansvariga och faktiskt 
ska använda modellen får därigenom chansen att avgöra om den uppfyller alla de krav som 
ställs på den. Det är inte troligt att modellen ska fungera som en allmängiltig lösning för alla 
typer av IT-investeringar. Dock bör den kunna fungera som ett ramverk, vilket kan anpassas 
efter olika typer av investeringar. Dessutom är det möjligt att det kan utvecklas vidare då 
organisationen samlar på sig ytterligare erfarenheter inom det aktuella området.   
 
 

4.1. Felkällor 
Största risken för felkällor uppskattas vara det faktum att det är kvalitativa intervjuer som 
genomförs. Detta innebär att erhållen information hela tiden kommer att ha en subjektiv 
prägel beroende på vem som levererar informationen.  
 
Rent praktiskt innebär det att de intervjuer som genomförs externt kan ge information som 
inte ligger i linje med organisationens allmänna åsikter. Detta kan bero då på att endast en 
person intervjuas, och då får framhålla just sina specifika erfarenheter och synpunkter. Bland 
den information som samlas in internt finns risken att informationen vinklas utifrån det 
perspektiv vilket den intervjuade personen har.  
 
Andra anledningar till att informationen som erhålls kan vara missvisande är att inte:  
 
• Tillräckligt många investeringar genomförts för att en utvärdering av den aktuella 

metodiken ska kunna göras. 
• Tillräcklig tid har gått sedan bedömningarna gjordes för att dess  träffsäkerhet ska kunna 

utvärderas. 
 
Genom att prata med flera olika källor, både internt och externt, har dessa risker minimerats. 
Detta då flera olika personer har fått ge sin syn på det aktuella området. Intervjuobjekten 
kommer då från flera olika organisationer, och har haft olika perspektiv på 
investeringsbedömningen. Något som gäller även för de interna intervjuerna.   
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5. SMHI 
Här görs en insamling av relevant information. Detta görs genom att titta på SMHI och dess 
organisation. Därefter granskas tidigare genomförda projekt. Tillsammans ska dessa delar ge 
en bra bild av SMHI och dess nuvarande metodik.  
 

5.1. Nulägesbeskrivning av SMHI 
Här görs en kort genomgång av SMHI. Först beskrivs organisationens verksamhet och dess 
historik. Därefter studeras dess organisation, hur man ser på investeringar och projekt, samt 
hur arbetet med dessa generellt går till. 
 

5.1.1. Verksamhet 
SMHI står för Sveriges Metrologiska och hydrologiska institut. Verksamhetsiden är att 
tillhandahålla planerings- och beslutsunderlag för väder och vattenberoende verksamheter. 
Dessutom ska man inom områdena meteorologi, hydrologi och oceanografi fungera som ett 
expertorgan för samhället, samt utföra en tillämpad forskning. Vidare ska man tack vare 
denna expertis kunna vara en resurs i miljöarbetet.  
 
Detta görs genom insamlande av en stor mängd data som därefter, tillsammans med 
avancerade beräkningsmodeller och kraftfulla datorer, används för att ta fram prognoser och 
analyser. Det är dessa prognoser och analyser som sedan ligger till grund för det fortsatta 
arbetet. Insamlandet av data sker med hjälp av en mängd olika verktyg och redskap. Bland 
annat används markstationer, ballonger, fartyg, bojar och flygplan. Vidare används också flera 
olika metoder för fjärranalyser. Exempelvis väderradar, satelliter och 
blixtlokaliseringssystem. Dessutom är SMHI en del i ett globalt samarbete styrt av FN-
organet WMO. Detta gör att Sverige och SMHI även får ta del av andra länders mätdata. 
Samarbetet fungerar givetvis även åt motsatt håll vilket gör att andra länder också kan vända 
sig till SMHI för att erhålla information.  
 
Verksamheten kan delas upp i tre övergripande delar. 
 
1. Meteorologin: Läran om det som sker i atmosfären, dess fysik och kemi. Mest känt är 

beräkningen av vädret.  
 
2. Hydrologin: Läran om vattnets vägar och dess kemiska egenskaper efter att det fallit ner 

som regn eller snö.  
 
3. Oceanografin: Läran om havet. Den kan delas in i fyra undergrupper. Fysisk, kemisk, 

biologisk och oceanografi. I dessa inryms mätningar av bland annat strömmar, salthalter, 
temperaturer och landhöjning. 

 
Att bedriva verksamhet inom just dessa tre områden ses som en styrka för SMHI då de 
kompletterar varandra och därmed genererar synergieffekter. Detta såväl på forskningssidan, 
som vid modellutveckling , och inom produktionen. 
 
I dagsläget har SMHI c:a 550 anställda och man omsätter ungefär 490 miljoner om året. De 
produkter och tjänster som tillhandahålls är allmänna väderprognoser, kundanpassade 
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prognoser, analyser, utredningar, statistik, utlåtanden och yttranden, klimatstudier och 
forskningsuppdrag. Att SMHI är en statlig myndighet med rätt att bedriva affärsverksamhet 
gör att omsättningen skapas både genom försäljning av tjänster samt genom anslag och 
myndighetssamverkan. Ungefär 50% av omsättningen kommer från vardera del.  
 

5.1.2. Historik 
År 1873 brukar anges som året då SMHI grundades. På den tiden hette organisationen dock 
MCA vilket stod för statens meterologiska centralanstalt, och var en fristående del av den 
Kungliga vetenskapsakademin. År 1908 inrättades hydrografiska byrån som låg till grund för 
den hydrologiska verksamheten. Dessa båda verksamheter sammanfördes år 1919 till SMHA, 
eller statens metrologisk-hydrografisk anstalt. Det tredje verksamhetsområdet, oceanografin 
har successivt utvecklats till en verksamhet inom SMHI. Bland annat genom upphörandet av 
Nautisk-meterologiska byrån 1921 då ansvaret för mareografstationerna (för mätning av 
havsvattenståndet) överfördes till dåvarande SMHA. I slutet på 1920-talet tog man även över 
issignaltjänsten och 1967 bildades en oceanografisk avdelning under den hydrologiska. 

 

5.1.3. Verksamhetens organisation 
Organisationen är uppdelad i sex områden. Dessa är basverksamhet, miljö och säkerhet, 
företag & media, forskning, IT samt Administration. Administration kan dessutom delas upp 
ytterligare i de tre undergrupperna, personal, ekonomi och service. För samtliga områden 
finns en avdelningschef, och för de enskilda undergrupperna finns dessutom enhetschefer. 
Organisationen åskådliggörs i bilden nedan och en kort presentation av dess beståndsdelar ges 
därefter. 

 

 
Figur 5.1 SMHI:s organisation (www.smhi.se). 
 
 
 
Stab: Stabens uppgift är att biträda generaldirektören i ledning, 

planering, samordning och utvärdering av SMHIs verksamhet. 
Dessutom ska staben svara för att underlag i dessa frågor tas fram 
inför beslut av generaldirektören i verksledningen. 

 
Basverksamhet:  Ansvarar för det statliga anslaget till SMHI. Inom verksamheten 

märks observationsverksamhet, statistik & bearbetningar samt 
prognosproduktion. Vidare deltar avdelningen i internationella 
samarbeten, och har en försäljning av basprognoser samt 
observationsdata, både till privata väderföretag och till SMHI:s 
egen affärsverksamhet.    
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Miljö & säkerhet:  Fungerar som en samlad miljökompetens där affärsområdet utgörs 

av konsultverksamhet, både för offentlig verksamhet och för 
näringsliv. Man har även ansvar för prognostjänster riktade till 
flygsektorn.  

 
Företag & media:  Säljer kund och branschanpassade prognos och datatjänster. 

Kunderna kommer från en mängd olika branscher. Däribland 
media, handel, lantbruk, privatmarknad, sjöfart, landtrafik, energi, 
bygg och fastighetsförvaltning 

 
Forskning:  Forskning inom meteorologi, hydrologi, oceanografi samt 

klimatologi. Dessutom forskar man inom vissa delar av 
miljöområdet. 

 
IT:  En sammanhållen IT-verksamhet för drift och förvaltning av 

aktiviteter inom detta område. Framförallt berörs frågor gällande 
IT-infrastruktur och applikationer, användar- och produktionsstöd 
samt systemutveckling.  

 
Administration:  Fungerar som en stödresurs för övriga avdelningar. Dess 

arbetsområden omfattar kontorsservice, ekonomi- och 
personaladministration. 

 
 

5.1.4. Projekt och Investeringar 
En investering är en insats av resurser som görs i syfte att ersätta eller nyskapa kapacitet av 
något slag. Det har ingen betydelse i vilken slags kapacitet resurserna binds. Det kan vara 
maskiner, datorer, programutveckling, marknadsundersökningar, organisationsutveckling 
mm. Ur ett redovisningsperspektiv finns dock vissa restriktioner. För att kunna tas upp som en 
investering ska den ha en beräknad ekonomisk livslängd på ett minimum av tre år. Dessutom 
ska investeringsbeloppet överstiga 10 000 svenska kronor. I övriga fall måste ”investeringen” 
tas upp som en driftskostnad på den löpande verksamheten.  
 
Investeringarna kan delas upp i två huvudgrupper, materiella och immateriella investeringar. 
Vidare kan de immateriella investeringarna delas upp i köpta immateriella investeringar, och i 
internt upparbetade immateriella investeringar. Idag skiljer SMHI på investeringar och 
projekt. I regel är det de investeringar som är av immateriell art och är internt upparbetade 
som genomförs i projektform, och därmed kallas för projekt. Ur ett värderingsperspektiv kan 
dock även dessa projekt ses som en investering. Därav kommer investeringar och projekt 
användas synonymt i den här rapporten.  
 
Då budgeten läggs fastställs också en investeringsplan. Detta betyder dock inte att det är 
bestämt exakt vilka investeringar som ska göras. Investeringsplanen görs endast för att 
fastställa en ungefärlig inriktning på investeringarna och dess storlek. För att genomföra en 
investering ska en investeringsbegäran skrivas av den för investeringen/projektet ekonomiskt 
ansvarige. Vem som ska stå för detta godkännande beror på investeringens/projektets storlek. 
För investeringar under 25 000 kr behövs inget tillstyrkande från chef på en högre nivå. 
Istället räcker det med att den för investeringen ansvarige tar ansvar för att finansieringen 
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ligger inom avdelningens ramar, samt att bokföringsreglerna följs. Vid belopp större än 25 
000 ska närmaste chef granska en begäran och avgöra om investeringen ska genomföras. Är 
det en större investering, över 250 000 kr, måste den godkännas av generaldirektören. 
 
Noteras bör även att SMHI, som statlig myndighet, inte har samma frihetsgrader som ett 
privat företag. Framförallt märks detta då SMHI inte får välja hur en investering ska 
finansieras utan måste gå genom riksgälden. Andra typer av lån, tillexempel hos bank, är 
därmed uteslutna.  
 
  

5.1.5. Klassificering av investeringar och projekt 
Investeringar och projekt klassificeras av SMHI i fyra olika klasser efter olika kriterier. För de 
olika klasserna finns också givna riktlinjer gällande värderings och kalkylmetodik. De olika 
klasserna är 
 
1. Obligatoriska: Till den klass hör projekt och investeringar som är direkt nödvändiga för 

verksamheten, alternativet att ej genomföra investeringen existerar inte. Bakomliggande 
orsaker för sådana investeringar kan vara nya lagar eller krav från externa parter. 
Tillexempel internationella organisationer eller en samarbetspartner. För att värdera denna 
typ av investeringar genomförs kostnadskalkyler. 

 
2. Konkurrensförändrande: Den här klassen delas upp i strategiska och 

lönsamhetsinriktade projekt. Skillnaden mellan dessa är att de strategiska satsningarna är 
gemensamma för ett helt AO eller större delar av verksamheten. Detta medan de 
lönsamhetsinriktade kan hänföras till mer avgränsade delar av verksamheten. Värderingen 
sker på olika sätt för de båda typerna. De strategiska värderas om möjligt med 
driftbudgetpåverkanskalkyler. Dessutom kan scenarioteknik användas för att beskriva 
olika effekter. De lönsamhetsinriktade värderas med hjälp av lönsamhetskalkyler, 
dessutom sker en simulering av olika risknivåer.   

 
3. Rationaliserande: De satsningar som genomförs med syfte att göra organisationen mer 

resurssnål och minska dess kostnader. För värderingen av denna typ används i första hand 
en traditionell investeringskalkyl. Vid större projekt kan det även vara nödvändigt med en 
driftpåverkanskalkyl. Vidare bör kvantifierbara effekter som är svåra att översätta till 
monetära termer beskrivas verbalt. 

 
4. Verksamhetsstödjande: Denna grupp består av de satsningar som hjälper till att 

effektivisera processer och flöden. Exempel på sådana investeringar är system för 
kontorsinformation, ledningsinformation och elektronisk informationshantering. Vid 
värderingen sammanfattas kostnaderna i en kostnadskalkyl. Nyttan ska i största möjliga 
utsträckning värderas i monetära termer, då detta inte är möjligt ska en verbal beskrivning 
av dem göras.  

 
Tanken är att varje investering eller projekt ska kunna delas in i en, alternativt två, av dessa 
grupper. Om inte det är möjligt bör projektet istället brytas ner i mindre delprojekt. Detta för 
att respektive projektets huvudsyfte ska bli tydligare, och därmed underlätta en fokusering 
mot just huvudsyftet. Likaså ska projekten inte vara för långa utan leda till successiva 
leveranser till linjeorganisationen. Rekommendationen är att ett projekt ska ta maximalt 6 
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månader att genomföra. Längre projekt bör därför brytas ned i delprojekt. Exempelvis kan en 
förberedelsefas ses som ett enskilt förstudieprojekt. 
 
 

5.1.6. Projektmodell 
För att genomföra enskilda projekt använder sig SMHI av en modell som kallas PPS, och är 
framtagen av TietoEnator (2004). Tanken är att den ska vara tillräckligt allmän för att passa 
olika organisationer, samt även olika typer av projekt inom dessa organisationer. Därför 
används modellen för både stora och små projekt. Modellen åskådliggörs på bilden nedan. 
 

Figur 5.2 SMHI:s projektmodell (TietoEnator, 2004) 
 
Som bilden visar består modellen av tre olika faser.  
 
1. I förberedelsefasen bestäms det om projektidén är realiserbar och projektet värt att starta.  
2. I genomförandefasen realiseras projektet. Fasen kan delas upp i ytterligare tre 

undergrupper:  
• projektering - en noggrann analys av vad projektet kommer kräva 
• realisering – själva projektet genomförs och resultatet levereras 
• intrimning – slutanpassning och överlämnande av resultatet till linjeorganisationen 

sker. 
3. I avslutningsfasen avslutas och stängs projektet. 
 
För att göra modellen tillräckligt flexibel kan beslutspunkterna anpassas efter projektets 
storlek och omfattning. Ett krav är dock användningen av minst BP1, BP3/4, BP6/7 samt 
BP8. 
 
 

5.2. Tidigare projekt 
Här görs en genomgång av några tidigare investeringsprojekt inom IT-området. Ett antal har 
gåtts igenom. Av dessa har ett mindre antal, två stycken, valts ut för en noggrannare 
genomgång samt för att åskådliggöra problem och brister i dagens metodik. 
 
För granskningen görs först en genomgång av de dokument, framförallt projektdefinitioner 
och slutrapporter, som presenterats i anslutning till projekten. Denna genomgång är inriktad 
mot vilka effekter som uppskattats, hur denna uppskattning har gått till, samt hur effekterna 
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har strukturerats. Vidare analyseras den ekonomiska kalkylen för att se om ekonomisk hänsyn 
tas till dessa. 
 
För att få en bättre helhetsbild av investeringsprojektet, och hur det har genomförts, har 
dessutom intervjuer genomförts. Detta har gjorts med personer som har ingått i projektet. För 
att få en bild av hur det har påverkat verksamheten har även personer som inte har deltagit i 
projektet intervjuats.  
 
 

5.2.1. Elektronisk fakturahantering 
 
Kort om projektet och dess innebörd 
För att underlätta leverantörsfakturering har ett projekt med syfte att göra denna process 
elektronisk genomförts. 
 
Tidigare inkom utskrivna fakturor till ekonomienheten. Denna avdelning skulle där registrera 
fakturan för att sedan skicka den vidare (med internpost) till den personen som var ansvarig 
för det aktuella inköpet. Denne skulle se över fakturan, och bekräfta denna med en påskrift, 
för att sedan skicka tillbaka den till ekonomienheten. Där bokfördes fakturan varefter 
utbetalningen verkställdes. Totalt innebär denna procedur följaktligen sex olika steg med 
minst tre inblandade parter. Värt att notera är även att fakturan hela tiden är utskriven i 
pappersformat. Proceduren åskådliggörs i följande figur.  
 

Utbetalning 
verkställs

Registrering 
sker

Bekräftelse 
genom påskrift

Faktura skickas 
tillbaka till Ae

Faktura skickas 
till ansvarig

Leverantörsfaktura 
inkommer till Ae

Betalning till 
leverantör

Figur 5.3 SMHI:s procedur kring fakturahanteringen .  
 
Med hjälp av investeringen i elektronisk fakturering kommer förändringar att uppstå kring 
hanteringen av leverantörsfakturor. Den grundläggande proceduren med registrering, påskrift, 
bokföring och utbetalning är den samma. Hur detta går till, samt hur fakturan förflyttas 
förändras dock. Med det nya systemet kommer fortfarande fakturan att inkomma till SMHI i 
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pappersformat. Väl där kommer dock en skanning av den att genomföras, vilket gör att den 
lagras i ett elektroniskt format. Därefter skickas den till ansvarig person elektroniskt, och 
personen gör sin påskrift via datorn innan fakturan skickas tillbaka elektroniskt.  
 
De som framförallt berörs av investeringen kan därmed delas upp i tre grupper.  
 Ekonomienheten som registrerar, bokför och verkställer utbetalningen.  
 Internposten som slipper leverera fakturor inom organisationen. 
 Personer som ska skriva under och därmed bekräfta fakturan. C:a 150 personer berörs 

genom detta, dock i olika hög utsträckning. 
 
Hur det har genomförts 
Projektet har genomförts i olika delar över en längre tidsperiod. Redan under slutet av 1999 
och början av 2000 genomfördes en förstudie gällande elektronisk fakturahantering. Denna 
förstudie kom fram till en rekommendation om införandet av ett sådant faktureringssystem. 
 
Själva införandet, genomförandefasen, av faktureringssystemet har också det delats upp i två 
skilda projekt. Ett projekteringsprojekt och ett införandeprojekt. Projekteringsprojektet har 
syftet att förbereda införandet av det elektroniska faktureringssystemet. Det ska dessutom 
beskriva de konsekvenser och förändrade arbetsmetoder som införandet leder till. Slutligen 
ska det presentera en ekonomisk kalkyl över de inbetalningar, och utbetalningar som projektet 
beräknas medföra. Dessa uppgifter gör att det är detta delprojekt som är av störst intresse att 
studera eftersom det är bedömningen som är det centrala.  
 
Vilka deltog 
Endast personer från den administrativa avdelningen deltog i arbetet med projektet. Dessutom 
kom dessa endast från den ekonomiska delen av administrationen. Användare och andra 
personer som har berörts av investeringen finns dock i stor utsträckning även utanför denna 
grupp. Inga referensgrupper användes, dock fördes enligt personer från projektgruppen, 
informella samtal med parter som kan beröras av investeringen. Detta skedde informellt och 
inte med hjälp av någon systematisk metod. Inga referens ges heller för detta.  
 
Hur identifierades aktuella effekter 
Trots detta har det i projekteringsfasen genomförts en listning av de konsekvenser som 
beräknas uppstå till följd av investeringen. Inte bara inom ekonomienheten utan även för 
resten av organisationen. Ansvariga för att lista dessa effekter har personerna i arbetsgruppen 
varit. Framförallt projektledaren. Effekterna listades i slutrapporten till projekteringsfasen.  
 
Som hjälp till denna listning har informella kontakter som sagt tagits med berörda parter 
utanför projektgruppen. Framförallt har dock projektgruppens erfarenheter, samt några 
referensbesök hos andra organisationer legat till grund för denna listning.   
 
Listningen presenteras enligt följande fem punkter: 
 
• Ett nytt arbetssätt för alla som är inblandade i faktureringen. 
• Posthanteringen. För expeditionen kommer det att bli en märkbar minskning av 

internposten. För ekonomienheten försvinner den mesta hanteringen med internposten. 
Ska vi införa en fakturaadress blir det stor förändring för regionerna.     

• Vi får en effektivare/snabbare hantering av fakturan. Fakturan når mottagaren omgående, 
inga borttappade fakturor och vi kan se statusen på fakturan. Vid behov kan det göras 
snabbare utbetalningar. Ekonomisystemet är bättre uppdaterad. 
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• Manuella hanteringar på ekonomi försvinner. Användning av stämpelmaskinen minskar, 
inga kompletteringar i konteringsrutan, minskning med att skriva alla 
verifikationsnummer för hand, automatiska påminnelser. 

• Mindre felhantering. Konteringen kommer att bli bättre 
 
De som har listats är inte alla de konsekvenser som har och skulle kunna identifieras. De som 
nämns anses dock vara de som är viktigast att ta upp och kommunicera enligt projektgruppen.  
 
De listade punkterna med konsekvenser innehåller i flera av fallen många olika konsekvenser. 
De är dock av samma slag. Först nämns en övergripande konsekvens varefter olika faktorer 
som genererar denna konsekvens presenteras. Tillexempel tredje punkten som säger att 
hanteringen kommer bli snabbare och effektivare. Därefter presenteras några orsaker till detta, 
fakturan når mottagare omgående, inga borttappade fakturor, fakturans status visas och 
möjligheten till snabbare utbetalningar. Detta kan ses som en form av nedbrytning. I många 
fall går det att vara mer specifik, och tydlig, då effekterna beskrivs.  
 
Vidare kan det ur dessa konstateras att inga negativa konsekvenser tas upp. Möjligen skulle 
första punkten, nytt arbetssätt för alla inblandade, kunna ses som en negativ konsekvens. 
Detta om det leder till svårigheter och kostnader med införandet. Exempelvis motstånd bland 
personalen eller kostnader till följd av svårigheter med hanteringen av en ny metod. Den är 
dock inte tillräckligt specifik för att några vidare slutsatser ska kunna dras.  
 
Ekonomiska  kalkylen 
I den ekonomiska kalkylen presenteras de inbetalningar och utbetalningar som investeringen 
beräknas ge upphov till under dess beräknade livslängd.  
 
Beräknade inbetalningarna kommer från två olika poster, båda dessa är besparingar. Dels 
består de av en besparing på en halvtidstjänst. Dessutom sker en minskning av faktura och 
hanteringskostnad. Minskningen av en halvtidstjänst togs fram genom att beakta det 
tidbesparande som skulle ske på ekonomienheten, då det var där en halvtidstjänst kunde 
rationaliseras bort. Om inte denna möjlighet hade varit tillgänglig är det, enligt 
projektgruppen, oklart om posten tagits upp som möjlig tidsbesparing. Minskningen av 
fakturakostnaden fås genom att ta antalet fakturor under ett år multiplicerat med 
kostnadsbesparingen från det nya systemet. Vad kostnadsbesparingen är per faktura finns det 
standardmallar för, vilka har använts för detta syfte.  
 
De inbetalningar som tas upp kommer alltså antingen från tidsbesparing eller en direkt 
kostnadsbesparing, dessutom endast från ekonomienheten. För eventuella besparingar i andra 
delar av organisationen görs ingen beräkning.  
 
Inga försök görs för att uppskatta värdet av mer svårvärderade nyttoeffekter. Överhuvudtaget 
sker väldigt liten återkoppling mellan de listade effekterna, och den ekonomiska värderingen. 
Att dessa mer konkret borde ligga till grund för den ekonomiska värderingen vore naturligt 
anser man inom projektgruppen. En viss skepsis finns dock till huruvida detta är realistiskt, 
och praktiskt genomförbart.  
 
Vad det gäller utbetalningarna presenteras tre sådana poster. Dessa är konsulter, 
underhållskostnad och PC. Ytterligare tre kategorier presenteras, löner, resor och övrigt. 
Dessa sätts dock till noll. Samtliga de kategorier för utbetalningar som tas upp i den 
ekonomiska kalkylen får betraktas som direkta. Ingen ekonomisk hänsyn tas till negativa 
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effekter eller dolda kostnader. En anledning till detta är givetvis att de kan vara mycket svåra 
att uppskatta och värdera. En annan väsentlig anledning kan vara att administrationen ofta 
försöker sälja in investeringen till organisationen och därför vill tona ned negativa effekter, 
tror personer från projektgruppen. Noterbart gällande kostnaderna är också att 
utbildningskostnader för personer utanför ekonomienheten inte tas upp. En summa som är 
relevant då det rör sig om utbildning av ungefär 150 personer. Tidsåtgången är ungefär två 
timmar per person.  
 
Till sist kan det konstateras att ingen som helst uppföljning eller utvärdering har gjorts av 
investeringsprojektet och de kalkyler som presenterades. 
 
Användare utanför ekonomienheten 
Det kan börja med att konstateras att olika personer tycks ha olika inställning till den 
elektroniska fakturahanteringen. Detta kan prägla de svar som har erhållits från dessa 
intervjuer, dock kan vissa slutsatser dras.  
 
Det har föranlett ett förändrat arbetssätt. Detta har dock inte vållat några bekymmer rent 
användarmässigt, och det nya arbetssättet anses inte krångligare. Huruvida det har lett till 
någon tidsbesparing råder det delade meningar om. Somliga menar att det inte har lett till 
någon tidsbesparing medan andra hävdar att det kan ha halverat tiden för fakturahanteringen. 
Hur tidsåtgången har påverkats kan bero på hur användarna har tagit till sig den nya tekniken. 
Tillexempel möjliggör den att det inte är nödvändigt att skriva ut fakturorna, detta väljer en 
del att göra ändå. De som väljer att inte göra det får en förenklad hantering och sparar därför 
tid. Totalt sätt kan det konstateras att systemet åtminstone möjliggör en klar tidsbesparing. 
Eventuellt med så mycket som halva tiden. De flesta användare anser också att det sparar tid.  
 
Noterbart är även att ekonomienheten vid genomförandet hoppades på mindre 
pappersutskrifter. Detta då inte pappersutskrifter ansågs som nödvändiga med det nya 
systemet. För att ha kontroll över sina fakturor använder sig dock många fortfarande av 
pappersutskrifter.  
 
Då all information nu ligger i datorn upplever en del att överblicken till fakturorna blivit 
sämre. Detta märks framförallt vid splittrade fakturor. Om en faktura ska splittras för att 
konteras på olika sätt, eller av olika personer, kan överblicken till detta vara dålig. Något som 
också har lett till fel i hanteringen. Det går dock inte att slå fast om felhanteringen har blivit 
mer eller mindre omfattande. Andra positiva effekter som har uppmärksammats är bland 
annat en bättre möjlighet att skriva kommentarer till fakturan.  
 
Noteras bör även att kommunikationen inte tycks ha fungerat helt. Tillexempel har man olika 
syn på om fakturan bör skrivas ut. Många gör det och dessutom har det, med det nya 
systemet, kommit flera tomma sidor. Effekten blir i detta fall att pappershanteringen inte blir 
så mycket mindre som man förväntade sig. I alla fall inte ute i verksamheten.  
 
Sammantaget kan det sägas att de största effekterna som uppstår framförallt gäller just 
ekonomienheten. Dock har det även påverkat övriga verksamheten.  
 
 
 

 39



5.2.2. Dokumenthanteringssystem 
 
Kort om projektet och dess innebörd 
EDIT är ett större projekt som har genomförts för att förbättra dokumenthanteringen. 
Meningen är att projektet ska förbättra dokumenthanteringen genom en bättre strukturer och 
organisering av elektroniska dokument. Detta ska i sin tur leda till en bättre tillgänglighet av 
information.  
 
Hur har det genomförts 
Projektet har genomförts i fyra olika delar. Dels har en förstudie genomförts i ett delprojekt 
med syfte att utvärdera dokumenthanteringsstrukturen. Vidare har huvudprojektet genomförts 
i tre olika delprojekt: verktyg, struktur och mallar. Dessa tre har genomförts parallellt.  
 
Förstudien har haft i uppgift att utarbeta en dokumentstruktur och testa denna. Vidare 
genomfördes, enligt projektledaren, en bedömning av SMHIs kravbild, samt en beskrivning 
av önskvärda kopplingar till andra system (tex. Office och outlook). Slutligen gjordes i 
förstudien en investeringskalkyl gällande en systemlösning för hela SMHI.  
 
Övriga delprojekt kommer gemensamt att svara för utbildning, kopplingar till berörda system 
samt förberedelse av kommande förvaltning. Detta gör att det finns flera gemensamma 
beröringspunkter mellan dessa tre. I övrigt har de olika delprojekten följande ansvarsområden. 
Verktygsprojektet är inriktat på att anskaffa verktyg samt konfigurera dessa. Mallprojektet ska 
inventera dagens mallar och ta fram nya vilka är anpassade till en ny kravbild. 
Strukturprojektet ska arbeta fram kravbild, regelverk och konfigurationsunderlag. Detta 
kommer att ske i dialog med verksamheten.  
 
Då bedömningen av investeringen gjordes i förstudien är det mot denna som den 
huvudsakliga granskningen kommer att ske.  
 
Vilka deltog 
Noterbart är att förstudien domineras av personer med anknytning till Administrations och IT-
avdelningarna. Vidare finns inga referensgrupper att tillgå. Trots detta är det i just förstudien 
som eventuella effekter har listats, och den ekonomiska bedömningen av projektet har 
genomförts. Referensgrupp används senare vid genomförandet i samband med dessa projekt. 
Denna grupp används dock inte för att identifiera eller bedöma vilka effekter investeringen 
kan föranleda. Referensgruppen används i första hand för att utvärdera tekniken, och för att 
identifiera svårigheter med denna. Dessa synpunkter har beaktats då systemet har utformats.  
 
Ett antal referensbesök hos andra externa organisationer har genomförts. Dessa har haft 
blandade syften. Framförallt har det dock enligt projektledaren handlat om att få en allmän 
förståelse, samt att förbättra de tekniska kunskaperna inom området.   
 
I projektet har även en extern verksamhetskonsult deltagit. Denne har använts för komma med 
synpunkter på hur verksamheten skulle kunna förändras. 
 
 
Hur identifierades aktuella effekter 
Beräknade nyttoeffekter delas i projektdefinitionen upp i två olika kategorier. Dessa är 
effektivare tidsutnyttjande samt en mer ensad och renodlad struktur. Detta presenteras enligt 
följande: 
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Effektivt tidsutnyttjande genom: 
• Förenklad hantering 
• Ändamålsenliga arbetssätt 
• Tillförlitlig åtkomst 
 
Ensade och renodlade strukturer genom: 
• Underhållbarhet 
• Kunskaps och informationsdelning 
• Rollbaserad informationsdelning 
• Styrning som svarar mot SMHI:s certifiering 
• Integration med verksamhetsstödjande system 
 
I ett försök att bättre lista möjliga nyttoeffekter tillkommer även en kategori kallad 
individnytta enligt följande. 
 
Individnytta: 
• Versionshantering 
• Utvecklade mallar 
• Klart förbättrad sökfunktonalitet 
• Skicka länk istället för bilaga = alltid gällande version och mindre full inbox 
• Prenumerera på förändringar av ett specifikt dokument 
 
De två första kategorierna (Effektivt tidsutnyttjande samt ensade och renodlade strukturer) har 
tagits fram i samspel mellan projektgruppen och styrgruppen. Dessa fungerar enligt 
projektledaren som en kravspecifikation på vad investeringen måste uppnå för att få 
genomföras. Arbetet för att ta fram dessa nyttor har gjorts inom projektretgruppen, varefter 
styrgruppen har godkänt dem och satt upp dem som kravspecifikation.  
 
Resterande nytta som presenteras under individnytta kan anses som övriga nyttor vilka 
uppstår för individer inom organisationen. Listningen av dessa har gjorts av projektledaren 
tillsammans med personer från projektgruppen. De som presenteras för detta är endast ett 
fåtal, denna lista skulle kunna göras väldigt lång enligt projektledaren. De nyttor som tas upp 
anses dock viktigast, och lämpligast att kommunicera inom organisationen.  
 
Noterbart är att alla de effekter som tas upp är positiva effekter, inga negativa effekter eller 
dolda kostnader tas upp. 
 
Ekonomiska kalkylen 
I den ekonomiska investeringskalkylen presenteras beräknade inbetalningar och utbetalningar 
under den beräknade livslängden på 5 år. 
 
Vad det gäller inbetalningarna kommer samtliga sådana från tidsbesparing. Inga inbetalningar 
från andra nyttor har beräknats. Detta är dock endast en av de kategorier av nyttor som listas 
vad det gäller investeringen. Även om tidbesparing i grunden kan erhållas även från de andra 
listade nyttogrupperna används inte dessa vid den ekonomiska bedömningen. Projektledaren 
förklarar att den totala tidsbesparingen istället har räknats fram genom att schematiskt 
uppskatta beräknad tidsbesparing per användare och vecka. Därefter multipliceras denna med 
genomsnittlig lön och antal arbetsveckor. Till skillnad från Skanning tas tidsbesparingarna 
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från projektet upp oavsett om det i realiteten går att göra någon besparing av den frigjorda 
tiden.  
 
Utbetalningarna kommer från fyra olika poster. Dessa är löner, resor, underhåll samt drift och 
underhåll IT. Två kategorier till presenteras i specifikationen av utbetalningar, konsulter och 
övrigt, dessa sätts dock till noll. Dessa kostnader får samtliga anses som direkta kostnader. 
Inga indirekta eller dolda kostnader tas upp heller i de ekonomiska kalkylerna.  
 
 

5.2.3. Sammanfattning tidigare projekt 
Ur tidigare bedömningar kan ett antal svagheter identifieras. Först och främst konstateras att 
projektgruppen, vilken genomför bedömningen, är koncentrerad endast till en liten del av 
verksamheten.  I regel endast administration och /eller IT. Detta märks specifikt vid 
identifieringen av effekter. Detta sker i regel av endast projektledaren, eventuellt tillsammans 
med några fler personer från projektgruppen. Arbetet med detta sker inte heller på något 
metodiskt sätt.  
 
De nyttoeffekter som har tagits fram struktureras inte på något enhetligt sätt. Presentationen 
av nyttoeffekterna är olika från projekt till projekt. Identifierade effekter används inte heller, i 
någon högre grad, då den ekonomiska analysen ska genomföras. I grund och botten kan den 
bygga på dessa, dock görs ingen specifik värdering av dessa. Istället görs en schematisk 
uppskattning av vilka besparingar, och andra vinster som kan erhållas. Naturligt vore om den 
ekonomiska värderingen kunde genomföras utifrån just dessa.  
 
För den ekonomiska kalkylen finns inte heller några klara riktlinjer för vilka poster som ska 
ingå. Exempelvis hur man ska ta upp tidsbesparingar som inte leder till några direkta 
löneminskningar. Det samma gäller även för kostnadssidan, exempelvis för 
utbildningskostnader. Där tas utbildningskostnaderna upp för de personer som har ingått i 
projektgruppen, och därför håller i utbildningen. För de som utbildas däremot, tas inte 
kostnaderna upp i den ekonomiska kalkylen.  
 
Slutligen kan det konstateras att det inte genomförs någon uppföljning av projektet efter att 
det har genomförts, och är i drift i linjeorganisationen.  
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6. Övriga organisationer 
Intervjuundersökningen genomförs i syfte att få information från andra organisationer med 
erfarenhet av att bedöma IT-investeringar. Denna information ska därefter ligga till grund 
för impulser och förslag på delar av en metodik, vilken SMHI kan använda sig av.  
 
Genomförda intervjuer är av rent kvalitativ art där intervjuobjektet får chansen att svara fritt 
på de frågor som ställs. Därmed ges också hela tiden chansen till följdfrågor. En kvalitativ 
metod känns naturligt då intervjun endast ska komma med förslag och impulser. Inte 
presentera ett statistiskt resultat. Som förberedelse inför intervjuerna konstrueras dock en 
frågemall för att strukturera frågorna och formulera vad som är viktigt att få svar på. Denna 
frågemall presenteras i bilaga 1. 
 
Intervjuerna får olika karaktär beroende på hur de intervjuade organisationerna tidigare har 
jobbat med det aktuella området.  
 

6.1. AMS 
Myndigheten har inte någon konsistent metod för att mäta kostnader och nyttor vid 
bedömningen av IT-investeringar. Dock har vissa mätningar på befintliga system genomförts 
under de senaste åren. Detta har gjorts 1995 och 1999, dessutom ska en ny mätning snart äga 
rum. Dessa mätningar görs i regel i samband med större förändringar inom organisationens 
IT-struktur.  
 
Framförallt är det i mätningarna kostnaderna som beaktas. Detta görs med hjälp av TCO 
(Total Cost of Ownership). Tanken med detta är att samtliga kostnader ska inkluderas, och 
inte endast de direkta. Bland indirekta kostnader märks framförallt kostnader som kan 
relateras till tidsåtgång. Denna kan sedan översättas till monetära värden. AMS anser sig ha 
god kontroll på tidsåtgången då de har en väl fungerande tidrapportering. Något som 
underlättar arbetet med att ta fram dessa tidsuppgifter. 
 
Tanken är att alla kostnader ska tas med, och att resultaten sedan ska kunna jämföras med 
andra organisationer. De kostnader som inte tas med är därför sådana kostnader som gör att 
det blir svårt att jämföra olika organisationer. 
 
Mätningen genomförs utav en konsultfirma med namnet Compass Consulting. Denna 
genomförs under en specifik ”mätvecka” då sju län får rapportera gällande IT-verksamheten. 
Framförallt rör det sig om tidsuppgifter. För att mätningen från ett specifikt län ska godkännas 
krävs svar från minst 200 användare. Detta tyder både på att man anser den slutliga 
användaren vara en resurs i arbetet, och att en bred användarbas är nödvändig för att få en 
trovärdig värdering. 
 
Vid en jämförelse med SMHI är det nödvändigt att beakta den storleksskillnad som råder 
mellan organisationerna. SMHI är betydlig mindre, och kan inte lägga samma resurser på en 
bedömning. Dessutom är den här rapporten inriktad på bedömningsarbetet innan 
investeringen har genomförts, för att därefter ligga till grund som beslutsunderlag. Några 
grundläggande tankar kan dock vara av intresse.  
 
 

 43



 
• Kontroll över systemet tidigare: 

 
För att kunna uppskatta exempelvis en tidsbesparing, är det viktigt att veta tidsåtgången 
innan investeringen har genomförts. Utifrån denna kan man sedan enklare uppskatta hur 
mycket tid som kan besparas.  

 
• Slutliga användare, med olika bakgrund, är en resurs för att stödja en bedömning 
 

För att uppskatta exempelvis tidsåtgången bör de personer som använder det aktuella 
systemet rådfrågas. Det är även en fördel om dessa kan komma från olika bakgrund. 

 

6.2. Norrköpings kommun 
Kommunen har inte någon konsistent metod för att mäta kostnader och nyttor vid 
bedömningar av IT-investeringar. Organisationen har sneglat på Peng modellen, och tanken är 
att denna ska testas i framtiden. I dagsläget görs dock endast en ekonomisk bedömning av de 
kostnader som investeringen kommer att medföra. Av de beräknade nyttorna genomförs 
endast en listning. 
 
De kostnader som tas upp är framförallt direkta kostnader och kostnader för tidsåtgång. Vad 
det gäller kostnaden för tidsåtgång inkluderas all den tid som uppstår på grund av det aktuella 
projektet. Detta innebär att tid som härrör till projektet kan ses som en kostnad för projektet, 
även om organisationens totala lönekostnader förblir konstanta.  
 
Av så kallade dolda kostnader görs ingen specifik analys. Organisationen anser dock att de 
trots detta har en bra kontroll av kostnaderna för IT-verksamheten. Detta då denna i hög grad 
är standardiserad och centraliserad. Något som leder till att man har bra överblick och kontroll 
till den teknik som används, samt de problem som kan tänkas uppstå. Framförallt ges därför 
bra kontroll över teknikkostnaderna och supportkostnaderna. Det minskar även risken för 
oväntade kostnader då organisationen kan ha tidigare erfarenhet av liknande investeringar, 
och dess effekter. Något som understryker att det är viktigt med erfarenhet inom området. 
 
Organisationen anser att det vid IT-investeringar rör sig om uppskattningsvis 80 % 
verksamhetspåverkan, och endast till 20 % är en teknikfråga. Av denna anledning har man 
gjort så att projekten i regel genomförs ute i verksamheten, inte hos IT-enheten. Därmed 
ligger också ansvaret hos, styrgrupp och projektägare, ute i verksamheten. Något som för 
organisationen medför att man kommer betydligt närmare den slutliga användaren i 
bedömningsarbetet.  
 
För de positiva effekter som kan tänkas uppstå tack vare investeringen görs som sagt inte 
någon ekonomisk bedömning. Organisationen anser att det inte räcker med ekonomiska mått 
för att bedöma många IT-investeringar, och att det inte heller är realistiskt att värdera alla 
effekter i ekonomiska termer. 
 
Nyttoeffekter identifieras idag på enklaste sätt, genom att personer inblandade i projektet 
försöker identifiera så många som möjligt. Ingen konsistent kategorisering eller ranking av 
dessa effekter sker. Givetvis är organisationen medveten om att vissa effekter är betydligt 
viktigare än andra. Omdömet hos de som berörs får dock avgöra vilka som är viktigast, och 
därmed ska väga tyngst i bedömningen.   

 44



 
Många gånger händer det att projektet missbedöms i ett tidigt skede, både i positiv och i 
negativ bemärkelse. Det är därför av relevans att kunna uppdatera den gjorda bedömningen 
under arbetets gång.   
 
Vad det gäller uppföljningen av projekten är tanken att projektägaren ska stå för denna. Denna 
procedur har dock inte fungerat tillfredställande, och i dagsläget är uppföljningen av projekten 
inte helt tillfredställande. Att det finns en tanke med att projektägaren ska följa upp projektet 
visar att organisationen har uppmärksammat frågan. 
 
Bland övriga synpunkter anses att oberoende externa konsulter har fungerat som ett bra stöd. 
Framförallt gäller det dock den ekonomiska biten. Något som dock öppnar för användandet 
även av verksamhetskonsulter.  
 
Slutligen konstateras att organisationen saknar en jämförelse med nollalternativet i de 
investeringsbedömningar som har genomförts. 
 
 

6.3. Sjöfartsverket 
Sjöfartsverket har ingen egentlig metodik för bedömningen av IT-investeringar. Dock finns 
ett ramverk utformat om vad som ska ingå i analysen. Detta inkluderar utöver 
investeringsprojektets syfte och mål även ekonomiska kalkyler. Framförallt för beräknade 
kostnader, men organisationen försöker även sätta ett monetärt värde på så många nyttor som 
möjligt.  
 
För detta ramverk finns även en kalkylmall som är specifik just för IT-projekt. Denna fylls i 
av initiativtagaren, vilken också fungerar som beställare av projektet, och skickas därefter till 
IT-enheten. I regel är det just IT-enheten som genomför projekten. Organisationen använder 
dock också den slutliga användaren genom att projektgruppen även innehåller deltagare från 
verksamheten. Dessa personer kan komma från olika delar av organisationen.  
 
Vad det gäller de nyttoeffekter som har identifierats försöker organisationen i möjligaste mån 
sätta ett monetärt värde på dessa, något som dock inte alltid är möjligt. I sådana fall gör man 
istället en verbal beskrivning av dem. De nyttoeffekter som har identifierats kategoriseras 
under någon av de tre kategorierna ekonomiska, kvalitet och övriga. Organisationen försöker 
även uttrycka när man kan förvänta sig att hämta hem eventuella nyttor.  
 
Organisationen anser att det vore önskvärt att kunna uttrycka alla nyttoeffekter i monetära 
termer. Vidare anses detta vara fullt möjligt, och realistiskt, utan att använda för stora 
resurser. Detta då det påpekas att en ungefärlig bedömning kan vara fullt tillräcklig för att 
kunna göra en preliminär investeringsbedömning.  
 
För kostnaden görs alltid en bedömning i ekonomiska termer. I denna uppskattning försöker 
organisationen ta upp alla typer av kostnader. Kostnaderna kategoriseras i tre olika 
huvudgrupper: tidsåtgång, projektkostnader och framtida förvaltningskostnader. Dessa 
kostnadsgrupper innehåller bland annat konsultarvoden, licenser, utbildning och årliga 
driftkostnader. Noteras bör att de kostnader som tas upp är antingen direkta kostnader eller 
kostnader för tidsåtgång. Inte mycket till identifiering av dolda kostnader genomförs, något 
som kan vara en svaghet. Det påpekas dock att dolda kostnader kan vara mycket svåra att 
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identifiera, och att kostnadsbedömningen oftast visar sig stämma relativt väl överens med 
uppskattade värdena.  
 
Värt att notera vad det gäller tidsåtgång så tar sjöfartsverket upp all tidsåtgång som en kostnad 
för projektet, detta oavsett om lönerna ”redan är betalda” eller inte. 
 
För att identifiera effekter genomför man inom projektgruppen diskussioner där man försöker 
analysera fram vilka effekter som kan förväntas. Något som kan ses som en slags 
brainstorming. I princip alla de effekter som tas fram presenteras också, om inte monetärt så i 
alla fall verbalt. Ingen specifik ranking sker av effekterna, utan personer som ska besluta om 
investeringen får använda omdömet för att avgöra vilka som kan anses som viktigast.  
 
En brist hos organisationen inom detta område är att uppföljningen, av tidigare genomförda 
investeringsprojekt, är mycket bristfällig. Enda uppföljningen som i dagsläget genomförs är 
av de kostnader som beräknades innan investeringen genomfördes. För de nyttor som har 
beräknats genomförs dock ingen sådan uppföljning. 
 
Vid bedömningen, av IT-investeringar, genomför i regel organisationen en jämförelse med 
nollalternativet.  
 
Slutligen bör det noteras att Sjöfartsverket inte är en vinstdrivande organisation, och att de 
därför inte har ett så bra ekonomiskt resultat som möjligt som viktigaste prioritet med en 
investering. Vissa investeringar måste helt enkelt genomföras för att leda till en bättre 
sjösäkerhet.  
 
 

6.4. Bankgirocentralen 
Bankgirocentralen har under några av de senast genomförda verksamhetsstödjande IT-
projekten använt sig av Pengmodellen. Organisationen anser att denna metod har fungerat bra 
och varit ett stort stöd vid de aktuella nyttovärderingarna. Hos Bankgirocentralen har 
nyttovärderingen gjorts innan projektet har genomförts, men organisationen är även medveten 
om att dessa kan uppdateras genom nya mätningar under, och efter projektet.  
  
Organisationen anser att den aktuella typen av investeringsprojekt är mer en verksamhetsfråga 
än en teknikfråga. Av denna anledning har man därför försökt att engagera personer från 
verksamheten. Även om man fortfarande mest använder sig av personer från IT-avdelningen, 
anser man att personer med närmare verksamhetsanknytning har involverats framgångsrikt. 
Detta samarbete märks bland annat vid arbetet med att identifiera nyttoeffekter. Detta görs 
utav en grupp som består av personer både från projektgruppen, och från verksamheten. 
Ansvarar för arbetet gör i regel beställaren. Organisationen använder sig inte av några 
referensbesök eller externa konsulter för att identifiera och värdera nyttor. 
 
Som stöd för att identifiera nyttor används bland annat den trädstruktur vilken är utformad för 
Pengmodellen. I intervjun påpekas att denna kan användas ”åt båda håll”, inte bara för att 
bryta ner nyttor, utan även för att gruppera mindre ”delnyttor”. Det räcker då med att 
identifiera några enstaka nyttor för att, med hjälp av dessa, i sin tur identifiera hela 
nyttogrupper. Dessa nyttogrupper kan sedan avsökas systematiskt. Denna trädstruktur kan 
också användas vid andra delar av processen.  
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Av de nyttoeffekter som identifieras är det inte alla som presenteras i rapporten. Däremot 
finns det en fördjupningsdel att tillgå där samtliga av relevans tas upp. För att avgöra vilka 
effekter som är viktigast, och vilka som ska presenteras, genomförs en ranking av de 
identifierade nyttoeffekterna. Denna grundar sig framförallt på ekonomiska mått där de med 
mest ekonomisk påverkan anses som viktigast. Att inte alla presenteras i rapporten (utan 
endast i fördjupningsmaterial) kan även bero på att det finns nyttoeffekter vilka inte är helt 
uppenbara för icke insatta personer. Det kan vara svårt att se vilken nyttan är, eller hur den 
ska erhållas, för dessa personer. Därför kan det då vara lika bra att inte försöka kommunicera 
denna nytta.  
 
Nyttor som ignoreras helt är sådana vilka anses ha väldigt liten ekonomisk relevans. 
Exempelvis kan detta röra sig om små tidsvinster, vilka inte kan utnyttjas. Tillexempel om de 
anställda skulle kunna spara 20 sekunder på att logga in snabbare på sin dator. Totalt sett 
skulle detta ge en ej försumbar tidsbesparing. Organisationen anser dock att man inte skulle 
kunna realisera någon nytta från en så liten enskild tidsvinst. I övrigt försöker man att 
redovisa samtliga tidsbesparingar som en intäkt, detta även om den totala lönekostnaden hålls 
konstant.   
 
Organisationen värderar samtliga nyttor, vilka man anser vara av relevans, i ekonomiska 
termer. Man upplever inom organisationen att detta inte är något problem, och att det är fullt 
möjligt att göra bra uppskattningar utan att det kräver för mycket resurser. Visserligen är det 
ofta svårt att kunna göra en exakt bedömning, dock krävs inget exakt värde. Det räcker i regel 
med en ungefärlig uppskattning. Detta för att få en fingervisning om nyttoeffekternas 
betydelse, och i slutändan av projektet som helhet. Bland svårvärderade effekter märks 
framförallt sådana som kräver andra förändringar för att erhållas. Ibland rör det sig om 
komplexa samband där det inte är enkelt att se hur mycket nytta som kan realiseras.  
 
För att värdera många effekter anser organisationen att det är nödvändigt med ett visst mått av 
”höghöjdstänkande”. Detta innebär att personer som innehar chefspositioner kan vara en 
nödvändig resurs för att genomföra ekonomiska uppskattningar. Framförallt gäller detta 
många svårvärderade effekter där det är nödvändigt med en viss överblick, för att kunna se 
helheten och göra en rättvisande bedömning. 
  
Uppskattningen av kostnader och dess storlek får mindre utrymme än uppskattningen av 
nyttoeffekter. Detta beror dock, enligt organisationen, inte på att kostnadssidan ignoreras eller 
försummas. Istället beror det på att det redan finns metodiker och väl inarbetade rutiner för att 
bedöma kostnader. I ekonomiska kalkylerna försöker man även att ta upp samtliga 
ekonomiska kostnader.  
 
Efter att ett projekt har genomförts är man noga med att genomföra en uppföljning av det. 
Denna uppföljning genomförs framförallt för att kontrollera och se till att organisationen 
verkligen realiserar så mycket som möjligt av de beräknade nyttoeffekterna. För detta arbete 
utses en ansvarig för varje nyttogrupp. En nyttogrupp är den samling med mindre nyttor som 
visas längst till vänster i trädstrukturen. 
 

6.5. Stockholm vatten 
Stockholm vatten har sedan en tid använt sig av Pengmodellen för att värdera nyttan vid IT-
investeringar. För att implementera denna metodik har man tagit hjälp av Lars-Erik Dahlgren, 
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grundaren av modellen. Han har funnits med under arbetet med ett aktuellt projektet för att 
leda, och komma med synpunkter, på arbetet. 
 
Arbetet kring IT-investeringar bedrivs i projektform. Dessutom involveras personer från 
verksamheten och chefer. Detta märks tillexempel då organisationen ska identifiera, och 
värdera, effekter som kan uppstå till följd av IT-investeringar. Detta arbete bedrivs i 
workshoppar där representanter från verksamheten, och personer från projektet jobbar 
tillsammans. Dessutom medverkar Dahlgren med erfarenhet från tidigare projekt som ledare 
för detta arbete.  
 
Värderingen av effekterna kan genomföras vid ett flertal tillfällen. Först innan projektet 
startar, därefter under projektets gång (eventuellt flera gånger), och slutligen efter 
genomförandet som en form av uppföljning. Vid det aktuella projektet, vilket det refereras till, 
genomfördes först en mätning av nyttan innan projektet startades. Därefter genomfördes en 
andra mätning under genomförandet, och nu ska organisationen genomföra en tredje mätning 
innan sista fasen av projektet ska starta (projektet var uppdelat i två separata faser). Noterbart 
är att det för varje mätning blivit en allt högre andel chefer som involverats i detta arbete. 
Detta beror på att organisationen anser att chefer har lättare att uppskatta värdet av mjuka och 
svårvärderade nyttor. De har en bättre överblick och kan lättare se helheten av dessa 
nyttoeffekter. Därav lämpar sig uppskattningen av dessa bäst för chefer. 
 
Av de effekter som har identifierats presenteras de allra flesta. Tanken är att alla ska 
presenteras, och att också hänsyn ska tas till dessa. En viss mindre gallring genomförs dock 
där effekterna av allra minst relevans sorteras bort. Av de effekter som presenteras, och som 
organisationen tar hänsyn till, genomförs även en ranking där man konstaterar vilka effekter 
som är viktigast. Denna bygger framförallt på vilka effekter som har störst ekonomisk 
påverkan, men till viss del även på hur stora risker som är förknippade med dem. Med risker 
avses framförallt att de inte kan realiseras, eller att de kan bli mindre än förväntat.  
 
De effekter som har identifierats presenteras i en trädstruktur, varefter de bryts ned i mindre 
beståndsdelar. Denna nedbrytning underlättar enligt organisationen i hög grad den 
ekonomiska värderingen. Exakt efter vilka nyttogrupper som effekterna kategoriseras är 
oklart, detta varierar från investering till investering.  
 
Organisationen försöker att värdera samtliga effekter i ekonomiska termer. Detta kräver 
engagemang från alla inblandade, och en hel del tid får läggas ned på arbetet. Organisationen 
anser dock att detta är fullt möjligt, och att ekonomiska uppskattningarna i regel är tillräckligt 
exakta. För att kunna bedöma en investering räcker det med att få en ungefärlig uppskattning 
av det monetära värdet på dess nyttoeffekter. Dessutom kan uppskattningarna uppdateras 
under projektets gång.  
 
Organisationen har varken använt sig av referensbesök, eller externa konsulter, för att 
identifiera effekter, eller för att genomföra den ekonomiska bedömningen. Dock har Lars-Erik 
Dahlgren med erfarenhet från tidigare projekt, och andra organisationer, deltagit i arbetet. 
Något som ändå har gjort att organisationen har fått del av erfarenheter från externa 
organisationer. 
 
Stockholm vatten har utarbetat en metod för att genomföra en effektiv uppföljning av 
genomförda projekt och dess nyttoeffekter. Uppföljningen genomförs framförallt för att 
organisationen ska se till att man verkligen tar hem beräknade nyttor. Metodiken i sig bygger 
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på att en person utses som hemtagningsansvarig för varje nyttogrupp. Denne ska sedan se till 
att nyttorna inom denna grupp verkligen realiseras. 
 

6.6. Luftfartsverket 
Luftfartsverket har idag inte någon specifik metod för att räkna fram värdet på effektmål av 
IT-investeringar. Dock har organisationen funderat på att försöka införa någon sådan metod. 
Med effektmål menas den förändring som investeringens resultat är tänkt att ge i 
verksamheten, vilket kan jämföras med nyttoeffekter. Organisationen pratar även om 
projektmål, vilka ska visa på projektets åtagande och ansvar. Exempelvis vilken produkt som 
ska levereras och vilka tidsramar som gäller. Det anses viktigt att kunna skilja på dessa två 
begrepp.  
 
Luftfartsverket genomför precis som de flesta andra organisationer denna typ av investeringar 
i projektform. Enligt nya riktlinlinjer ska projekten genomföras i verksamheten. Den del av 
verksamheten som påverkas mest, och är mesta användare, blir i regel projektägare. I 
projektgruppen deltar dock även personer från andra avdelningar. Som stöd för 
projektgruppen använder sig organisationen även av referensbesök, och externa konsulter. 
Man anser att detta kan vara en god resurs för arbetet. 
 
Även om man idag inte har någon specifik metodik för att sätta ett värde på effektmål 
försöker organisationen värdera dessa i monetära termer. Tanken är att man ska göra en 
ekonomisk uppskattning av samtliga nyttoeffekter, något som man också brukar lyckas med. 
Organisationen är dock medveten om svårigheten med att värdera många av dem ekonomiskt, 
inte minst sådana som kan härröra till ökad kvalitet. Svårvärderade effekter kan därför behöva 
stödjas av en verbal beskrivning. Att uppskatta ett ekonomiskt värde på samtliga nyttoeffekter 
anses dock vara både möjligt, och realistiskt. Även om detta kan vara mycket svårt ger det i 
alla fall en fingervisning om effekternas värde.  
 
Även vad det gäller kostnader försöker man att uppskatta alla kostnader som kan härröras till 
det aktuella investeringsprojektet. För tillexempel utbildningskostnader är det dock lite oklart 
huruvida dessa ska tas upp, och det varierar från fall till fall. Om organisationen väljer att ta 
upp tidsbesparing för den enskilda användaren som en intäkt, tar man också upp utbildning 
för att erhålla denna tidsbesparing som en kostnad. Om man inte tar upp tidsbesparingar hos 
användaren tar man inte heller upp utbildningen som en kostnad.  
 
Vad det gäller uppföljningen av investeringsprojekten är tanken att uppdragsgivaren ska stå 
för denna. Detta för att denne verkar inom linjeorganisationen där det nya ”systemet” har 
implementerats och används. Detta har dock inte fungerat så bra, och uppföljningen ses som 
en svaghet i processen kring IT-investeringar. 
 
På det hela taget upplevs att den aktuella processen fungerar relativt bra. Ett problem är dock 
att projektet lite för ofta går över budgeten. Detta beror inte på dolda kostnader, utan mer på 
att identifierade kostnader underskattas. Framförallt gäller detta tidsplaneringen då projekt 
kan bli försenade. Något som mer beror på svårigheter att implementera systemet än att 
utveckla det. Dessa svårigheter med implementeringen är uppskattningsvis till lika delar en 
teknikfråga och en verksamhetsfråga. Förseningen som uppstår leder exempelvis till att 
beräknade tidsbesparingar skjuts på framtiden. Kostnaderna för projektet minskar dock inte, 
snarare tvärtom. En fråga som uppstår gällande denna förseningskostnad är var den ska tas 
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upp, och vilken enhet den ska belasta. Ska den belasta det aktuella projektet eller 
linjeorganisationen.  
 
Vad det gäller frågan om huruvida IT-investeringar i första hand är en teknikfråga eller en 
verksamhetsfråga anser man att det inte finns något entydigt svar. För investeringar med 
stödjande funktioner, vilket i regel verksamhetsstödjande investeringar är, anses att man ofta 
kan anpassa verksamheten efter tekniken. Något som betyder att de i hög grad får ses som en 
verksamhetsfråga. För IT-investeringar som berör kärnverksamheten är dock inställningen 
annorlunda. Då en förändring inom kärnverksamheten inte ska tvingas fram bör därför 
tekniken i dessa fall, i högre utsträckning, anpassas efter verksamheten.  
 

6.7. Sammanställning och slutsatser av intervjuundersökning 
Här görs en sammanställning av de intervjuer som har genomförts. I denna presenteras några 
av de olika organisationernas åsikter och synpunkter. Efter denna presenteras de slutsatser 
som dras från intervjuerna.  
 
Tabell 6.1. Synpunkter från övriga organisationer. 

Organisation Metodik Teknikfråga eller 
verksamhetsfråga

Kan alla effekter 
värderas monetärt 

Intressanta synpunkter och 
kommentarer 

AMS Ingen specifik 
metodik för 
nyttovärdering. 
TCO för att mäta 
kostnader 

Verksamhetsfråga Ja - Genomför kostnadsmätningar 
då IT-strukturen förändras 

- Tar hjälp av konsultfirma för 
att genomföra mätningarna 

- Bra kontroll över systemet 
- Använder slutliga användare 

med olika bakgrund 
Norrköpings 
kommun 

Ingen specifik 
metodik 

Verksamhetsfråga Nej, andra mått 
behövs  

- Värderar direkta kostnaderna, 
men listar endast nyttorna 

- Ingen analys av dolda 
kostnader 

- Uppdatering av gjorda 
bedömningar är viktigt 

- Externa konsulter är en resurs 
- Verksamheten ansvarar för 

projekten 
Sjöfartsverket Ingen specifik 

metodik. Har 
dock ett ramverk 
för vad som ska 
ingå i analysen. 

Verksamhetsfråga Ja - IT-enheten genomför 
projekten men involverar 
personer från verksamheten i 
projektgruppen 

- Direkta kostnader, bedöms i 
ekonomiska termer 

- Delar in nyttor och kostnader i 
övergripande kategorier 

- Dålig uppföljning 
Bankgirocentralen Peng 

 
Verksamhetsfråga Ja - IT-verksamheten mest 

ansvarig, men övriga 
verksamheten involveras 

- Trädstrukturen (2.2.2) är 
användbar för att identifiera 
nyttor 

- Alla identifierade 
nyttoeffekter kommuniceras 
inte 

- Personer med överblick är 
nödvändigt för att värdera 
många nyttor 
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Stockholm vatten Peng 
 

Verksamhetsfråga Ja - Nedbrytningen av 
nyttoeffekter är ett stort stöd 
för värderingen 

- Värdering sker både innan 
investeringen och under dess 
genomförande 

- Uppföljning genom 
hemtagningsansvariga för 
olika nyttogrupper 

Luftfartsverket Ingen specifik 
metodik 

Verksamhetsfråga Ja - Skiljer på projektmål och 
effektmål 

- Projekten går lite för ofta över 
budgeten 

- Förseningar, och de kostnader 
som uppstår av dessa, är en 
stor dold kostnad 

- Försöker värdera effekter i 
monetära termer, 
svårvärderade stöds ofta med 
en verbal beskrivning 

 
Slutsatser 
Området kring bedömningen av IT-investeringar, och framförallt dess nyttoeffekter, kan 
fortfarande ses som ett relativt nytt område. Därför har många organisationer ännu inte 
utformat någon metodik för detta. Att genomföra en uppföljningen av genomförda projekt är 
ännu ovanligare. Något som gör att många organisationer faktiskt inte vet vilka nyttoeffekter 
som verkligen realiseras, eller hur stora de är.  
 
I Sverige tycks Pengmodellen vara en metodik som har vunnit mycket gehör under de senaste 
åren. Några organisationer har redan infört denna, och andra organisationer har tittat på den 
och funderat på att inom en snar framtid testa denna på ett konkret projekt. 
   
Under de senaste åren har IT-investeringar i allmänhet, och verksamhetsstödjande sådana i 
synnerhet, allt mer setts som en verksamhetsfråga och allt mindre som en teknikfråga. Detta 
märks hos organisationerna då projekten idag genomförs närmare verksamheten, och med 
större inflytande av personer från denna. Hur detta går till kan dock skilja sig från 
organisation till organisation. Vanligast numera är att projekten inte genomförs av IT-
avdelningen utan av verksamheten, och då framförallt av de som påverkas mest av 
investeringen. Ibland genomförs projekten fortfarande av IT-avdelningen men då använder 
man sig i regel av personer från verksamheten som stöd. Detta kan göras antingen genom att 
de ingår i projektgruppen eller som referensgrupper. 
 
Huvudsyftet med verksamhetsstödjande IT-investeringar är i regel tidsbesparingar. För att 
kunna värdera sådana investeringar är det därför nödvändigt att kunna göra en uppskattning 
av de tidsvinster som beräknas uppstå. För att kunna göra sådana uppskattningar måste 
organisationen ha god koll på vilken den aktuella tidsåtgången är för det befintliga systemet, 
innan investeringen har genomförts. En bra kontroll och överblick av det befintliga systemet 
gör att organisationen lättare kan se vilka tidsbesparingar, och andra positiva effekter, som 
kan bli aktuella med hjälp av den nya proceduren. Även eventuella nya kostnader som kan 
uppstå till följd av investeringen blir lättare att identifiera.  
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Identifiera och strukturera effekter 
För att identifiera effekter använder sig organisationer i regel inte av någon specifik metodik. 
Detta görs för det mesta helt enkelt genom att personer från projektgruppen analyserar fram 
vilka nyttoeffekter som den aktuella investeringen kan tänkas medföra. Om projektet inte 
genomförs i verksamheten används ofta personer därifrån som stöd. De organisationer som 
har börjat använda sig av Pengmodellen har oftast i högre grad standardiserat detta arbete. 
Som exempel på detta märks workshoppar där personer från projektet samarbetar med 
personer från verksamheten. Arbetet leds dessutom av personer med tidigare erfarenhet av 
sådant arbete. Att personer från verksamheten får delta i olika workshoppar möjliggör också 
att personer med relevant verksamhetsbakgrund, för en specifik nyttogrupp, kan användas till 
respektive sådan nyttogrupp. Även den trädstruktur vilken beskrevs i referensramen (2.2.2) 
sägs vara ett bra stöd för detta arbete.   
 
Det är inte vanligt att nyttoeffekter rangordnas efter hur pass viktiga de anses vara. De 
organisationer som trots allt genomför en sådan ranking tar i första hand hänsyn till hur stor 
ekonomisk påverkan den aktuella effekten kan generera. Detta kombineras också med hur stor 
risk som kan förknippas med denna ekonomiska konsekvens. Med risk menas framförallt hur 
pass stor osäkerhet som föreligger för att organisationen inte ska kunna ta del av den 
beräknade ekonomiska effekten. Antingen en nyttoeffekt för vilken det föreligger en 
osäkerhet huruvida den överhuvudtaget kommer att kunna realiseras. Alternativt en 
nyttoeffekt som kan få betydligt mindre ekonomisk effekt än beräknat. Effekter som inte 
anses vara av relevans är effekter med väldigt liten inverkan. Ett undantag kan dock vara 
effekter som leder till många små tidsvinster över hela organisationen. Tillsammans kan detta 
leda till en betydande tidbesparing. Är den enskilda tidsvinsten väldigt liten är det dock inte 
realistiskt att denna tid kan utnyttjas för något annat. Det kan även vara så att effekter som är 
svåra att ta till sig, om man inte är insatt i det aktuella projektet, inte presenteras. Istället väljer 
organisationen då att bara kommunicera de effekter som är lämpliga för detta.  
 
Vad det gäller att kategorisera nyttoeffekter i olika grupper försöker en del organisationer att 
göra detta. Oftast är dock dessa kategorier väldigt övergripande, exempelvis uppdelningen i 
ekonomiska, kvalitativa och övriga.  
 
Hos de flesta organisationer är kostnadsuppskattningen mer utvecklad än uppskattningen av 
nyttoeffekter. Vad det gäller uppskattningen av kostnader kan det dock konstateras att 
organisationerna inte lägger särskilt stor vikt vid så kallade dolda kostnader. Detta anses dock 
inte vara något stort problem utan organisationerna tycker att de har en bra koll på 
kostnaderna i anslutning till IT-projekt. Om så är fallet, eller om de inte har kontroll på dessa 
är dock oklart.  
 
Ekonomisk bedömning 
Ett annat kostnadsområde för vilket det inte finns något helt entydigt mönster, är vilka 
kostnader som ska presenteras och tas upp i den ekonomiska bedömningen. Detta kan variera 
både från investering till investering, och från organisation till organisation. Ett exempel på en 
sådan kostnad är utbildningskostnaden av personal för ett nytt system.  
 
Det råder delade meningar om huruvida en organisation bör försöka uppskatta samtliga 
nyttoeffekter i ekonomiska termer. De flesta av de tillfrågade hävdar dock att det vore 
önskvärt, och dessutom att det bör vara rimligt att genomföra. Några av organisationerna 
värderar redan idag samtliga nyttoeffekter i ekonomiska termer, och tycker att det fungerar 
bra. Någon organisation gör så att man för en del nyttoeffekter påpekar att de är svårvärderade 
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i anslutning till den ekonomiska värderingen. Denna värdering kan då också stödjas med en 
verbal beskrivning.  
 
Organisationerna som genomför en monetär värdering av samtliga sina nyttoeffekter påpekar 
också att uppskattningen inte behöver vara helt exakt. För att få en fingervisning räcker det 
med en ungefärlig uppskattning. Denna uppskattning kan sedan uppdateras vid senare 
mätningar under projektets gång.  
 
För att få en någorlunda rättvisande uppskattning är det dock viktigt att rätt personer 
genomför denna bedömning. Stockholm vatten och Bankgirocentralen har märkt att det, 
framförallt för mjuka svårvärderade effekter, oftast är personer i chefsposition som har bäst 
överblick för att genomföra en ekonomisk uppskattning. Ytterligare en faktor som är väsentlig 
för denna uppskattning är att de involverade personerna har erfarenhet från tidigare 
värderingar. Alternativt att de kan ta stöd från någon med sådan, exempelvis via 
referensbesök eller via externa konsulter.  
 
Det bör dock noteras att det även finns organisationer som anser att ekonomiska mått inte 
räcker för att värdera nyttoeffekter.  
 
Uppföljning 
Arbetet med uppföljningen av genomförda projekt är som tidigare nämndes ännu sämre än 
arbetet med att bedöma värdet av IT-investeringar. En del organisationer har ingen specifik 
metodik utformad för uppföljning. Många har dock funderat över området, och också kommit 
upp med vissa riktlinjer för hur arbetet ska gå till. Trots detta är det sällan som dessa 
organisationer verkligen genomför en uppföljning, något som de ofta är medvetna om och ser 
som en svaghet i processen.  
 
För uppföljningen har olika organisationer lagt upp olika riktlinjer. Hos någon organisation är 
tanken att projektledaren ska vara ansvarig för uppföljningen, medan det hos någon är tänkt 
att uppdragsgivaren ska vara den ansvarige. Att projektledaren ska vara ansvarig kommer från 
att denne person under genomförandet antagligen varit bäst insatt i arbetet, och att det därför 
förhåller sig naturligt att denne också håller i uppföljningen av det. Uppdragsgivaren kom, i 
det aktuella fallet, från linjeorganisationen. Tanken var då att denne har sett hur det nya 
systemet används och hur det fungerar i realiteten. Ytterligare en metodik som används för 
uppföljning är att en person utses som hemtagningsansvarig för varje nyttogrupp. Denne får 
då ansvara för att organisationen också realiserar den beräknade nyttan. Viktigaste orsaken till 
att uppföljning genomförs är i regel just för att se till att beräknade nyttor också hämtas hem. 
Uppföljningen kan även fungera för att maximera nyttorna med en investering.  
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7. Analys 
 
I denna del binds referensramen ihop med de empiriska resultaten. En analys där SMHIs 
metoder och dess brister analyseras fram utifrån referensramen, och andra organisationers 
erfarenheter. Genom denna analys tas det fram vad som bör förbättras, samt vilka krav som 
bör ställas på en ny metodik för att utvärdera IT-investeringar.  
 
 

7.1. Allmänt 
SMHI var redan från början medvetna om det faktum att ingen klar metodik, med tydliga och 
konsekventa riktlinjer, fanns för bedömningen av verksamhetsstödjande investeringsprojekt. 
Något som också har visat sig i den empiriska undersökningen (5.2.3). Detta är inget specifikt 
för SMHI, utan väldigt många organisationer saknar en väl genomtänkt och inarbetad metodik 
för det här området. Detta stöds av såväl tidigare undersökningar (2.2) som av egna 
diskussioner med ett antal svenska organisationer (6.7). Dock har de i regel, precis som 
SMHI, insett att det kan vara en svaghet. Därför har de flesta organisationerna trots allt 
funderat kring detta område, och många har gjort ansatser till att försöka dra upp tydligare 
riktlinjer. Vad det gäller metodiker som används är det Pengmodellen som har vunnit mest 
gehör i Sverige (6.7). Det är den som flest organisationer idag använder sig av, och det är 
också den som de flesta organisationerna, vilka idag inte använder sig av någon metodik, 
överväger att börja använda.   
 
Bristen på sådana metoder gör att bedömningen riskerar bli både inkonsekvent och bristfällig. 
Detta gäller självklart den ekonomiska värderingen, men också andra aspekter, exempelvis 
kommunikationen och överblicken av investeringen. Hos SMHI yttrar sig denna inkonsekvens 
på flera olika sätt, och den leder vidare till flera olika problemområden av olika relevans. 
Mest uppenbart problem på grund av denna inkonsekvens är kanske svårigheten med att 
jämföra olika investeringar. Men även att bedöma en enskild investering blir svårare  
 
 

7.2. Organisation 
Noterbart gällande tidigare genomförda projekt hos SMHI är att de ofta har organiserats så att 
en förstudie har genomförts i ett separat projekt, innan genomförandet. Detta gäller 
framförallt då investeringen är tillräckligt komplex för att detta ska anses nödvändigt. I denna 
förstudie genomförs i regel en analys av investeringen där dess nyttoeffekter uppskattas och 
en ekonomisk kalkyl genomförs (5.2.1, 5.2.2). Det faktum att en förstudie genomförs som ett 
eget projekt, möjliggör resurser för en bra bedömningsgrund. Detta om en lämplig metodik 
för detta ändamål kan erhållas.  
 
Gällande PPS, och därmed hur projektprocessen genomförs, kan det konstateras att 
uppföljning inte ges något utrymme i denna (5.1.6). Något som kan vara en anledning till att 
SMHI idag inte genomför någon uppföljning av genomförda projekt. Mer om uppföljningen, 
och hur den kan gå till analyseras under uppdatering och uppföljning.  
 
Vanligast är idag att verksamhetsstödjande IT-projekt genomförs ute i organisationers 
verksamhet (6.7). Något som är logiskt då organisationer i allt högre grad anser att dessa 
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projekt mer är en verksamhetsfråga än en teknikfråga. Av denna anledning använder sig 
organisationer också allt mer av verksamheten, och mindre av IT-enheten, för att genomföra 
dessa projekt. Även hos SMHI märks detta då verksamhetsstödjande IT-projekt oftast 
genomförs ute i verksamheten. Hur verksamheten involveras varierar dock från organisation 
till organisation (6.7). En del organisationer låter helt enkelt den avdelning inom 
organisationen som påverkas mest av det aktuella projektet ansvara för detta. Andra låter 
fortfarande IT-avdelningen ansvara för projektet men tar då stöd av personer från 
verksamheten. Ytterligare ett alternativ är att sätta ihop en projektgrupp bestående av många 
olika kompetenser. Ett alternativ som dock får betecknas som kostsamt.  
 
Att SMHI använder sig av verksamheten vid denna typ av projekt är en styrka just eftersom 
det i högre utsträckning är en verksamhetsfråga, än en teknikfråga. Dock är gemensamt för de 
projekt som har genomförts av SMHI, att de personer som varit inblandade kommer från en 
koncentrerad del av organisationen. (5.2.3) Vanligtvis är det endast personer från 
administrativa avdelningen och/eller IT-avdelningen. Detta trots att personer från andra 
avdelningar också ofta är användare av det nya systemet. Framförallt är detta sant just i de 
förstudieprojekt som genomförs. Visserligen används så kallade referensgrupper med 
kompetens från andra avdelningar till projekten. Dessa används i regel dock inte förens i 
genomförandefasen, och då framförallt för att ge synpunkter på hur det aktuella systemet ska 
utformas. Inte för att komma med förslag på vilka effekter som kan uppstå till följd av 
investeringen, eller dess värde. Även om så vore fallet skulle denna information inte vara till 
handa förens i genomförandefasen, och skulle följaktligen inte påverka den tidigare 
värderingen. Flera författare påpekar att både användningen av en bred kompetens, och att 
använda den slutliga användaren, är bra resurser för att bedöma en investering och dess 
effekter (2.3.9). SMHI borde därför i högre grad försöka ta del av slutliga användare från 
olika delar av organisationen.  
 
I intervjuer inom organisationen med personal från verksamhetsstödjande projekt påpekas att 
informella samtal har förts med personer från andra avdelningar (5.2.1). Dessa har dock som 
sagt varit informella, och inga referenser till sådana ges i rapporter som presenteras i 
anslutning till förstudieprojekten. Detta innebär att det är svårt att utröna om en undersökning 
har gjorts i andra delar av organisationen, och i så fall inom vilka delar samt hur 
underökningen gick till. Det möjliggör också en högst subjektiv tolkning av den information 
som erhålls från dessa samtal och därmed en chans att vinkla informationen för att passa ett 
specifikt syfte. Detta utan någon möjlighet, för de personer som tar del av förstudiens 
beslutsunderlag, att kunna bedöma detta. Ökade kontakter med övriga verksamheten under 
bedömningsfasen borde därför dessutom ske under mer standardiserade former. 
 
Det måste dock observeras att de personer som ingår i projektens arbetsgrupper har god 
kompetens för att driva och genomföra projekten. Exempelvis för att utforma och testa olika 
tekniska lösningar. Bristen uppkommer snarare vid bedömningen av investeringen och dess 
effekter. En fråga blir därför till vilken grad andra personer från verksamheten verkligen 
behöver involveras. Att ta in mer personer i projektets arbetsgrupp kan vara onödigt kostamt 
då det finns bättre alternativ.  
 
Ur genomförd intervjuundersökning påpekas att en organisation kan, och bör, skilja på 
projektmål och effektmål (6.6). Med projektmål menas då hur projektet ska genomföras, 
exempelvis vilken lösning som ska användas, vilka tidsramar som gäller och vilket det 
förväntade resultatet är. Effektmålen är den förändring som resultatet förväntas ge i 
verksamheten, dvs. vilka effekterna av investeringen blir. Detta innebär att en organisation 
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kan använda olika kompetenser inom projektet för att genomföra det, och för att bedöma det. 
Se figur nedan. 
 
 

Projektgrupp

Genomförande/
Utveckling

Bedömnings -
grupp

Bedömning

Projekt

Figur 7.1 Olika kompetenser inom ett projekt .  
 
Om denna skiss appliceras på SMHI konstatera alltså att kompetensen inom projektgruppen är 
fullt tillräcklig, men att den inom bedömningsgruppen kan breddas. Detta skulle kunna göras 
genom workshoppar eller seminarier där personer från övriga verksamheten kan involveras. 
Antingen tillsammans med den befintliga projektgruppen eller endast med delar av denna. 
Detta skulle då påminna om användandet av referensgrupper, vilket SMHI ofta använder i 
genomförandefasen, och därmed har erfarenhet av. Eventuellt skulle till och med samma 
referensgrupper kunna användas genom hela projektet. Förutom en bättre och bredare 
bedömningsgrund kan detta medföra flera positiva bieffekter. Dels skulle personerna som 
senare ska komma med synpunkter på systemet då redan vara insatta i projektet och veta vad 
det handlar om. Dessutom skulle det kunna föranleda en bättre acceptans för det nya systemet 
ute i verksamheten, och därmed också underlätta implementeringen ur en verksamhetsmässig 
synpunkt. Tidsåtgången för detta bör dessutom inte bli alltför stor vilket håller nere 
kostnaderna jämfört med om personerna skulle involveras mer i genomförandet. För att kunna 
sätta ihop en lämplig referensgrupp bör därför en kartläggning av vilka som kommer att 
använda systemet att göras redan i inledningen av bedömningsfasen (2.3.5). Även andra 
intressenter som kan beröras bör tas med i denna sammanställning. En referensgrupp med 
användare som kommer från olika delar av verksamheten är därför, enligt resonemanget ovan, 
en fördel.  
 
Både SMHI och andra organisationer anser att användandet av externa resurser har varit ett 
bra stöd för tidigare projekt. Framförallt rör sig detta om referensbesök hos andra 
organisationer, och av externa konsulter. Dessa har fungerat bland annat för att ge en bättre 
allmän förståelse, samt en bättre syn på olika tekniker och lösningar. Men även för att ge 
erfarenheter för hur verksamheten kan påverkas utifrån det aktuella projektet. Något som 
därför öppnar för att även i fortsättningen använda sig av externa konsulter i projekten, och i 
bedömningen av dessa. 
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Organisation - kontenta 
 
Verksamhetsstödjande IT-investeringar är mer verksamhetsfråga än teknikfråga. Därför bör 
också personer från verksamheten, i hög grad, involveras i processen kring dessa. Det är 
också relevant att använda personer med olika bakgrund, och kompetenser. Även externa 
erfarenheter är en stor resurs kring investeringsprocessen och dess bedömning. Viktigt att 
avgöra är därför vilka som ska ansvara för projektet, och hur andra personer ska involveras. 
Bedömningen och utvecklingen behöver inte ske av samma personer. 
 
Tabell över vilka som ska ansvara för projektet (lodrätt), samt hur personer med olika bakrund 
och kompetens ska involveras (vågrätt). 
 
 

I projektgruppen Som referensgrupp 

Avdelning från  
verksamheten 

Processen sker nära användare. 
Dyrt med mycket folk i 
projektgruppen. Tekniska 
kompetensen? 

Processen sker nära användare. 
Personer med olika bakgrund och 
kompetens involveras. Tekniska 
kompetensen? 

IT-avdelningen 
 

Stor teknisk kompetens, och 
bred kompetens från 
verksamheten. Dyrt då mycket 
folk måste involveras. 

Tydlig uppdelning mellan utveckling 
och bedömning. Lämpliga kompetenser 
för respektive område. Kan IT-
avdelningen genomföra projektet utan 
stöd från verksamheten. 

 
 

7.3. Risker 
Som nämndes i referensramen konstateras att alla typer av investeringar medför risk för 
organisationen (2.2.3). Detta gäller självklart även för IT-investeringar, dessutom finns det en 
rad faktorer specifikt för dessa som ökar riskerna. Flera av riskerna kan ses som dolda 
kostnader, varför det är relevant att vara medveten om dessa. Dels därför att det kan ge 
betydligt säkrare bedömningar, men också därför att det kan leda till mer lönsamma 
investeringar.   
 
En riskfaktor är det faktum att de leder till många effekter som är mycket svårvärderade (2.2). 
Detta leder i förlängningen till att det finns en stor osäkerhet kring de ekonomiska värderingar 
som genomförs. Detta gäller positiva nyttoeffekter, som riskerar bli mindre än förväntat, såväl 
som negativa effekter och dolda kostnader, vilka kan bli större än förväntat. Att effekterna är 
svårvärderade är inte lätt att göra något åt (även om erfarenhet och en bra värderingsmetodik 
kan minska dem något). Viktigt i sammanhanget är därför att organisationen är medveten om 
vilka värderingar som är mest osäkra, och som därför i störst utsträckning bör kontrolleras. En 
känslighetsanalys kring dessa bör vara ett rimligt alternativ. Även en indelning av riskerna i 
olika grupper efter hur svårvärderade de är kan vara ett bra alternativ (2.2.2). För att 
organisationen ska vara mer medveten om eventuella felvärderingar bör även någon form av 
uppdatering ske under projektets gång. På så sätt kommer organisationen tidigare att bli 
medveten om dessa felvärderingar. Även om organisationen inte kan avbryta projektet får 
man en större medvetenhet, och kan kanske i högre grad parera dessa avvikelser. Detta gäller 
framförallt för projekt som genomförs under en längre tidsperiod. Noggrannare analys om 
området ges under rubriken uppdatering och uppföljning.  
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Vidare kommer risker att uppstå under hela genomförandefasen. Det kan röra sig om 
utvecklingsproblem som gör att antingen de direkta kostnaderna ökar, eller att projektet drar 
ut på tiden. Även vid implementeringen finns risken för problem, vilket kan göra att det tar 
längre tid än beräknat innan projektet kan vara i drift ute i verksamheten (6.6). En sådan 
tidsförskjutning kan ge stora ekonomiska konsekvenser. Framförallt därför att intäkterna 
skjuts på framtiden, men det är även troligt att projektkostnaderna ökar om projektet drar ut 
på tiden. IT-investeringar har ett rykte kring sig att ofta inte kunna levereras i tid, och andra 
organisationer har också uppmärksammat detta som en dold kostnad. De anser att det i första 
hand beror på implementeringssvårigheter, och inte på problem med utvecklingen. 
Implementeringssvårigheterna beror i sin tur både på tekniska och verksamhetsmässiga 
problem. Att underlätta implementeringen är därför viktigt för att reducera denna risk. Ur 
verksamhetsmässig synpunkt är det viktigaste att kunna kommunicera investeringen tydligt, 
och att på sätt klargöra vad som krävs i form arbetsförändringar. Kommunikationen är också 
en förutsättning för att finna acceptans för investeringen ute i verksamheten. Något som i sin 
tur leder till en förenklad implementering, och därmed reducerar den aktuella risken. Precis 
som för alla andra risker är det dessutom en stor fördel om man är medveten om de risker som 
finns, och vet vad de innebär. Därför skulle det vara lämpligt med en känslighetsanalys som 
visar hur mycket en eventuell försening kan tänkas påverka investeringens lönsamhet. En 
sådan känslighetsanalys skulle också kunna få effekten att man skyndar på projektet, och 
därför oftare hinner få det klart inom de beräknade tidsramarna. Hur implementeringen ska 
underlättas analyseras mer ingående under den rubriken.   
 
Vad det gäller förseningar är det, förutom att intäkterna förskjuts, också en risk att 
investeringens livslängd minskar. Bara för att datumet för när den tas i drift skjuts fram är det 
inget som säger att avvecklingsdatumet också kan ändras. Detta då det är den ekonomiska 
livslängden som är relevant, inte den tekniska. Något som leder in på en annan risk, nämligen 
att redan från början uppskatta en för lång ekonomisk livslängd. Då IT är ett område där 
utvecklingen går väldigt fort finns risken att ny teknik snabbt blir omodern, och att det därför 
krävs nya investeringar. Det här är en risk som är i praktiken omöjlig att förutse, men precis 
som för andra risker är det viktigt att i alla fall vara medveten om den. Möjligtvis kan man vid 
bedömningen, då olika alternativ jämförs, undersöka om det finns några nya alternativ som 
kan introduceras inom en snar framtid.  
 
Slutligen finns en risk, då projektet har implementerats, att organisationen inte erhåller all den 
nytta som faktiskt är möjlig att erhålla. För att avhjälpa denna risk krävs en uppföljning av 
projektet (2.3.4) efter att det har tagits i bruk. Hur uppföljningen ska gå till analyseras mer 
noggrant under rubriken uppdatering och uppföljning.  
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Risker - kontenta 
 
Riskfaktorn Problemet Åtgärder 
Osäkra effekter Dålig bedömning - Medvetenhet 

- Uppdateringar 
- Känslighetsanalyser 

Utvecklings-
/Implementeringsproblem 

Förseningar - Bra kommunikation inom 
organisationen. (7.6) 

Dålig acceptans, och  svårt att 
ta till sig nya arbetsrutiner 

Möjliga nyttor realiseras inte - Kommunikation  
- Uppföljning 
- Utbildning 

Ny alternativ teknik Förkortad livslängd - Studera om det finns 
någon ny teknik på 
ingående 

 
 

7.4. Presentation och kommunikation 
Att kunna kommunicera investeringen inom organisationen är relevant av flera anledningar. 
Bland annat för att motivera investeringen för alla delar av organisationen, för att på så sätt 
öka mottagligheten och acceptansen för den. Något som gör att implementeringen underlättas. 
Detta beskrivs mer ingående i nästa avsnittet om implementering. En god kommunikation är 
också en fördel för att erhålla synpunkter från organisationen. Synpunkter från organisationen 
kan vara ett stöd genom hela investeringsprocessen, exempelvis vid en värdering.  
 
Grunden för att kunna uppnå en god kommunikation är framförallt att kunna strukturera, och 
presentera, informationen på ett bra sätt. Framförallt gäller det att kunna nå ut med de fördelar 
som man beräknar kunna uppnå, det vill säga nyttoeffekterna. Mycket grundläggande för 
detta är att kunna strukturera effekterna på ett lämpligt sätt. Tidigare litteratur ger flera olika 
exempel hur det går att gruppera olika nyttoeffekter.  
 
Då nyttoeffekter skiljer sig mellan olika investeringar är det svårt att ge någon exakt 
hänvisning till hur de ska grupperas. Tre huvudsakliga kategorier kan dock presenteras, 
direkta besparingar, tidsbesparingar och kvalitativ nytta (2.2.2). Tillsammans med denna 
indelning bör även påvisas hur osäkra effekterna är. Enligt resonemanget under risker är det 
relevant att veta detta för att på så sätt vara mer medveten om vilka nyttoeffekter, och därmed 
också bedömningar, som är mest osäkra. 
 
SMHI har idag inte någon specifik metodik för att klassificera nyttoeffekter. Detta har gjorts 
godtyckligt av de personer som har varit inblandade i denna del av projektet, oftast 
projektledaren. Något som leder till att de inte presenteras på ett enhetligt sätt för olika 
projekt. Vidare är det ibland angivet att de effekter som presenteras endast är en del av de 
effekter som beräknas uppstå. Det framgår då inte exakt varför just de effekter som 
presenteras är viktigast att presentera. I regel beror det på att dessa anses vara viktigast, det 
vill säga ge störst ekonomisk inverkan.  
 
Om någon ranking ska genomföras för att avgöra vilka effekter som är viktigast finns det två 
faktorer som bör beaktas (6.7). Viktigast är självklart hur stor ekonomisk påverkan som kan 
härledas till den specifika effekten. Men även hur stor osäkerhet som råder i samband med 
denna är av relevans. Att genomföra en ranking kan vara av intresse för att klargöra vilka 
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effekter som är viktigast. Dels kan, ur bedömningssynpunkt, mest resurser läggas på att 
värdera och erhålla just dessa. Det är också dessa effekter som är viktigast att kommunicera.  
 
Vad det gäller frågan om hur effekter ska kommuniceras kan det även vara aktuellt att endast 
försöka kommunicera effekter som är lämpliga för detta. Det här är något som andra 
organisationer har observerat (6.7). Många nyttoeffekter kan vara svåra att inse för personer 
som inte är insatta i projektet eller har en tillräcklig överblick. Det kan därför vara av intresse 
att endast presentera, och försöka kommunicera, nyttoeffekter som är lämpliga för detta 
ändamål. Givetvis är det viktigt att även ta hänsyn till resterande nyttor som är av ekonomisk 
relevans. Dessa kan dock presenteras via en fördjupning för de som vill, eller behöver, ta del 
av dem. Även om SMHIs listning och kommunikation av effekter inte har varit enhetlig ska 
det observeras att hänsyn har tagits till vilka effekter som är lämpliga att kommunicera. 
 
För att erhålla en bra kommunikation inom organisationen är det också viktigt att dialogen 
fungerar inom denna. Då investeringen, framförallt dess nyttoeffekter, har presenterats måste 
de därför förmedlas inom organisationen. En starkt stödjande faktor för detta kan vara en 
referensgrupp med personer från olika avdelningar involverade. Något som analyserades mer 
ingående under organisation. 
 
För att presentera de effekter som har identifierats kan den tidigare nämnda trädstrukturen 
(2.2.2) vara ett bra stöd. Denna ger en tydlig bild, med en bra överblick, av investeringen och 
dess effekter. En nackdel är dock att den kan vara otymplig att kommunicera. Därför är ett 
alternativ då att översätta denna trädstruktur till tabellform. En sådan tabell skulle då kunna se 
ut enligt följande. Tanken är då att de olika nyttogrupper som finns från trädstrukturen tas upp 
på den vertikala axeln, och att det för varje sådan grupp anges hur osäkra dessa effekter är på 
den lodräta axeln.   
 
 Nyttogrupp 1. Nyttogrupp 2. Nyttogrupp 3. etc. 
Direkt nytta     
Indirekt nytta     
Svårvärderad nytta     
Direkt kostnad     
Indirekt kostnad     
 
Figur 7.2 Tabell för att uttrycka värdet av investeringen. 
 
Det bör noteras att antalet kolumner inte är konstant, utan kan varieras beroende på antalet 
nyttogrupper hos den aktuella investeringen. Tabellen fungerar också för ett visst mått av 
riskhantering. Att ta upp svårvärderade nyttoeffekter som osäkra gör därför att organisationen 
är medvetna om riskerna kring dessa, och det fungerar därför som en form av riskbedömning.  
 
En jämförelse kan göras mellan trädstrukturen och tabellen som beskrevs ovan. Det kan då 
konstateras att trädstrukturen ger en tydligare bild av investeringen, och dess olika effekter. 
Den är också ett mer kraftfullt verktyg för att stödja investeringsbedömningen. Eventuellt kan 
dock denna, trots att den är tydlig och strukturerad, anses otymplig att kommunicera inom 
organisationen. En tanke är då att istället kommunicera tabellen med de nyttogrupper som har 
identifierats från trädstrukturen. De som är intresserade kan därefter ta del av den mer 
detaljerade trädstrukturen om detta är nödvändigt. 
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Presentation och kommunikation - kontenta 
 
Det är nödvändigt med en tydlig kommunikation inom organisationen. Dels för att förankra 
investeringen i organisationen, och därmed förbättra acceptansen vilket i sin tur underlättar 
implementeringen. Men också för att lättare kunna förmedla aktuella investeringar till 
organisationens ledning, vilken bör vara medveten om organisationens investeringar. 
 
Följande tabell sammanfattar hur kommunikationen bör gå till. 
 
De olika stegen Metoder och verktyg 
1. Skapa en tydlig struktur på informationen, 

framförallt vad det gäller nyttoeffekterna. 
 

Strukturera effekterna genom att dela in dem i 
olika kategorier. 

2. Genomför en ranking av effekterna. 
 

Ranking bör genomföras efter följande 
kriterier: 
- Ekonomisk påverkan 
- Osäkerhet 
- Lämplighet att kommunicera 
 

3. Förmedla inom organisationen 
 

- Referensgrupp (för att nå ut till 
organisationen) 

- En trädstruktur eller tabell för att 
presentera informationen tydligt. 

 
 
 

7.5. Bedömning 
För att bedöma IT-investeringar hävdar allt fler att en ekonomisk värdering bör genomföras. 
Detta gäller både författare (2.4) inom området, och andra organisationer (6.7). De bygger 
detta på att det är fullt möjligt att genomföra tillräckligt bra uppskattningar för att bygga ett 
investeringsbeslut på.  
 
Enligt referensramen bygger bedömningen på att först kunna identifiera de effekter som en 
investering medför. För att därefter kunna värdera dessa. Tidigare författare hävdar också att 
värderingen underlättas om identifierade effekter först kan struktureras. Av den här 
anledningen kommer analysen, vad det gäller bedömning, att följa denna ordning. 
 
Vid utformning av en metodik för att bättre bedöma IT-investeringar gäller det att väga 
enkelhet mot kausalitet. Inför en investering bör det därför avgöras hur mycket resurser som 
kan vara befogat att lägga på bedömningen av denna. En större investering kan, och bör, 
motivera en mer omfattande bedömning. Detta beror på två anledningar, dels blir insatserna 
som läggs på bedömningen mindre i förhållande till investeringen om denna är stor. Dessutom 
är det i regel lättare att bedöma mindre investeringar utan allt för omfattande bedömningar. 
Större investeringar däremot kräver oftast mer systematiska bedömningsmetodiker (2.2.4). 
 
Identifiera effekter 
 
Att identifiera effekter är en del av värderingen för vilket SMHI inte har någon metodik eller 
klara riktlinjer. Detta gör att arbetet med att identifiera effekter utförs olika från projekt till 

 62



projekt. Oftast bygger det dock på att någon (oftast projektledaren), eller några (från 
arbetsgruppen) funderar kring ämnet och sedan listar de effekter som de kommer på (5.2.1, 
5.2.2). Oavsett vilket kvarstår det faktum att endast en, eller möjligtvis ett fåtal personer är 
inblandade i arbetet.  
 
Effekter kan uppstå överallt inom organisationen (2.2.1). Även om huvudsyftet rör en specifik 
del av organisationen är det vanligt att även andra delar påverkas, antingen direkt eller 
indirekt. Därför är det här är en specifik punkt där det kan vara önskvärt att använda 
kompetenser från olika delar av verksamheten. En sammansättning av en grupp enligt tidigare 
nämnda metodik (7.2) skulle därför fungera mycket bra för denna arbetsuppgift. 
 
Som nämndes tidigare har identifieringen utförts av en eller ett fåtal personer, detta arbete har 
enligt interna intervjuer byggt framförallt på dessa personers förmåga och erfarenhet. Även 
om både referensbesök, och informella samtal med personer från verksamheten, har använts 
som stöd för arbetet får den använda metodiken (eller snarare brist på sådan) ses som 
godtycklig, med uppenbar risk för en inkonsekvent identifiering. 
 
För att underlätta arbetet, och minska risken för att effekter förbises, bör arbetet genomföras 
på ett metodiskt sätt. Som exempel på sådana nämns i litteraturen bland annat en eftersökning 
efter funktioner eller efter roller. Där man systematiskt tittar på effekter som kan uppstå hos 
exempelvis olika funktioner, eller hos olika roller hos de anställda (2.4). Användandet av 
personer med en bred kompetens, från olika delar av verksamheten, skulle automatiskt 
fungera enligt detta resonemang. Även den trädstruktur som presenteras i Pengmodellen har 
använts för att stödja identifieringen av effekter. Det påpekas i intervjuer med organisationer 
som använt denna att trädet kan ”användas åt båda håll” (6.4). Dvs. metodiken kan både 
användas för att bryta ner nyttor i mindre delar och för att sätta samman mindre delar i 
nyttogrupper. Arbetet med detta kan tillexempel innebära att man sätter samman ett antal 
nyttor till en större nyttogrupp. Det räcker då med att identifiera enstaka nyttor för att därefter 
identifiera olika nyttogrupper. Då detta är gjort kan man sedan se över de olika 
nyttogrupperna, och se ifall fler nyttor kan identifieras till dessa nyttogrupper. Arbetet blir på 
så sätt mer metodiskt. Sammanställning skulle även fungera som en kontroll för att effekter 
från alla områden beaktas.  
 
Slutligen är det noterbart att praktiskt taget inga negativa effekter, eller dolda kostnader, 
identifieras samtidigt som man försöker identifiera nyttoeffekter. Detta gäller även för andra 
organisationer (6.7). Kostnaderna presenteras i den ekonomiska kalkylen men då rör det sig 
framförallt om direkta kostnader. Naturligt vore därför att organisationen, då man försöker 
identifiera nyttoeffekter, också försöker identifiera effekter som kan leda till dolda kostnader. 
Logiskt vore därför om samma grupp som arbetar med att identifiera nyttoeffekter också 
försöker lokalisera negativa effekter/dolda kostnader. De mer direkta kostnaderna kan tas 
fram av projektgruppen, på samma sätt som idag, eftersom det fungerar bra.  
 
 
Struktureras effekterna 
 
Som framgick i empirin, hos SMHI, var de nyttor som presenterade inte ordnade på ett 
enhetligt sätt, och dess grupperingar var ibland svårtolkade (5.2.1, 5.2.2). Att kunna dela in 
effekterna i olika typer av grupper vore därför önskvärt. Som diskuterades under presentation 
och kommunikation är detta väsentlig ur flera aspekter. Exempelvis för att lättare kunna 
implementera investeringen. Men också för att mer systematiskt jobba med att identifiera 
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effekterna, och gå igenom så att inga områden av misstag har ignorerats. Även för att stödja 
den ekonomiska värderingen av dessa är en tydlig struktur viktig (2.2.2).  
 
Hur en eventuell gruppering av effekter kan göras diskuterades under presentation och 
kommunikation. För bedömningen konstateras dock att en tydlig nyttostruktur är viktig. 
Förutom en tydlig nyttostruktur är det en stor fördel om någon slags ranking kan göras för att 
avgöra vilka effekter som är viktigast. Då många kan vara svårvärderade kan det vara värt att 
försöka skala bort mindre effekter som inte är relevanta. Detta innebär att man kan spara tid 
och resurser till viktigare effekter. Genom interna intervjuer fås intrycket att man inte tycker 
det är värt att försöka värdera många enskilda effekter vilka är svårvärderade. Genom denna 
ranking kan organisationen i alla fall koncentrera sig på de nyttor som är mest relevanta.  
 
De organisationer som har genomfört en ranking av nyttoeffekterna anser att de som har störst 
ekonomisk påverkan är viktigast. Dock bör viss hänsyn även tas till vilka risker som finns 
förknippade med dem. Om det finns klara risker att nyttoeffekterna aldrig kommer att uppstå, 
eller bli mindre än förväntat, bör dess relevans minska (6.7). Är osäkerheten väldigt hög 
kanske en någorlunda uppskattning är det enda möjliga alternativet. Att då lägga för mycket 
resurser på denna uppskattning, utan att kunna presentera en säkrare uppskattning, kan därför 
vara omotiverat. 
 
Logiskt är att de personer som genomför identifieringen av effekter också försöker dela in 
dem i olika kategorier, och därefter genomför en ranking av dem för att avgöra vilka som är 
viktigast och vilka som går att värdera i ekonomiska termer. Eventuellt kan även dessa 
personer användas som stöd för värderingsprocessen.  
 
Att dela in nyttorna efter direkta besparingar, tidsbesparingar och kvalitativa effekter (se 
presentation och kommunikation) kan också stödja ett beslut om hur mycket kraft som ska 
läggas på att värdera kvalitativa svårvärderade effekter. Enligt resonemanget från 
litteraturstudien (2.2.2) bör kvalitativ nytta värderas framförallt om den har en relevant 
ekonomisk betydelse. Annars finns risken att omotiverat mycket resurser läggs på detta 
arbete. För en investering med en liten total andel av svårvärderade nyttoeffekter är det inte 
lika viktigt att göra en noggrann uppskattning av dessa. Om däremot den kvalitativa nyttan 
står för en stor andel bör denna grupp uppskattas mer noggrant. Det ska dock observeras att 
även effekter från kategorierna, direkta besparingar och tidsbesparingar, kan vara 
svårvärderade. Framförallt gäller detta då det krävs fler åtgärder för att erhålla nyttan, eller då 
det rör sig om många små tidsvinster. Vanligast är dock att dessa är lite lättare att värdera en 
de kvalitativa nyttorna.  
 
 
Ekonomisk bedömning 
 
Som nämndes tidigare anser många författare, och organisationer, att en ekonomisk värdering 
är rimlig av nyttoeffekterna. Allt fler organisationer har också, antingen börjat med eller 
funderat på att börja använda, en standardiserad metodik för att genomföra nyttovärderingar. 
Många av dessa anser att det går att göra ekonomiska uppskattningar av samtliga nyttoeffekter 
(6.7). Oftast räcker det dessutom med en ungefärlig uppskattning för att en bra fingervisnings 
ska kunna ges. Vidare konstateras det att gjorda uppskattningar kan uppdateras under 
projektets gång. Dessa faktorer stödjer det faktum att en monetär bedömning bör genomföras 
av alla de nyttoeffekter som beräknas uppstå. SMHI har som tidigare nämnts ingen klar 
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metodik för området med att bedöma verksamhetsstödjande IT-investeringar. Detta märks på 
många sätt i de ekonomiska kalkyler som har genomförts.  
 
Framförallt kan det noteras att många nyttoeffekter inte värderas ekonomiskt. Av de 
investeringskalkyler som presenteras i samband med förstudien konstateras att endast två 
typer av inbetalningar tas upp. Tidsbesparingar och andra direkta besparingar. Vidare kan det 
konstateras att det även föreligger vissa inkonsekventa bedömningar mellan olika 
investeringar. Klarare riktlinjer för vilka poster som ska tas upp i den ekonomiska kalkylen 
bör användas. Detta skulle leda till en mer enhetlig investeringsbedömning som blir enklare 
att ta del av, och dessutom underlätta jämförelse med andra alternativ.  Sammantaget skulle 
det därför leda till en enklare beslutsprocess gällande investeringen och dess genomförande. 
Frågan hur besparad tid ska tas upp, då det är oklart vad som fås ut av den besparade tiden, är 
följaktligen ett exempel på en fråga som behöver besvaras för att en konsistent metodik ska 
kunna utformas. Givetvis är det också nödvändigt med riktlinjer för alla andra typer av 
besparingar, dock är tidsbesparingar den klart största inkomstkällan från 
verksamhetsstödjande IT-investeringar (6.7), varför den får anses som viktigast. 
 
Grundtanken bör vara att samtliga tidsbesparingar som kan erhållas tack vare en ny 
investering också bör tas upp som en besparing. Även om organisationens totala 
lönekostnader inte reduceras av investeringen frigörs tid för berörda personer. Denna tid kan 
istället läggas på andra uppgifter. Detta gäller dock endast de tidsbesparingar som är 
tillräckligt stora för att kunna frigöra tillräckligt med tid, vilken kan distribueras till något 
annat. Övriga tidsbesparingar kan inte anses som relevanta. De flesta av dessa bör dock ha 
sorterats bort redan innan det är dags för en ekonomisk värdering.  
 
För att genomföra själva värderingen finns enligt tidigare litteratur olika metodiker och 
hjälpmedel (2.4). För mindre och medelstora organisationer är det enda realistiska 
alternativet, i grunden, att en kvalitativ bedömning genomförs av personer med kompetens 
och insikt i det aktuella området. Denna bedömning kan dock gå till på olika sätt, och stödjas 
av olika hjälpmedel.  
 
Först och främst måste det avgöras vem som är lämplig att uppskatta värdet på de beräknade 
nyttoeffekterna (2.3.5). Då många av effekterna med all sannolikhet kommer att ske ute i 
verksamheten, är det troligt att personer därifrån kan vara ett bra stöd även för detta moment. 
Tänkbart är att samma grupp som användes för att identifiera effekterna kan användas för att 
värdera dessa. Observeras bör även att andra organisationer identifierat ett behov av att 
använda personer med chefsbefattningar för att värdera många effekter (6.7). Framförallt rör 
sig detta om mjuka svåruppskattade effekter. Tillexempel kan det röra sig om effekter som är 
svårvärderade därför att en eventuell nyttorealisation också beror på andra faktorer än det 
aktuella projektet. Ofta kräver detta en helhetssyn och viss överblick för att en bra ekonomisk 
uppskattning ska vara möjlig, vilket ofta ges av personer med chefsbefattningar. Det är 
givetvis tänkbart att ett helhetsperspektiv kan erhållas även av andra än chefer.  Andra 
svåruppskattade nyttor är sådana som leder till många små tidsvinster utspritt över olika delar 
av organisationen.  
 
Det är inte nödvändigt att alla effekter värderas av samma personer. Eventuellt kan vissa 
effekter värderas av en grupp medan andra effekter kan värderas av en annan grupp. Fördelen 
med en sådan uppdelning blir då att de personer som gör uppskattningen kan vara de personer 
som är specifikt insatta i just detta nyttoområde. Nackdelen blir dock att värderingen kan bli 
kostsam ifall det krävs många personer för att genomföra den.  
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För att stödja uppskattningen finns som sagt en rad olika redskap som kan användas som 
hjälpmedel. Ett sådant som har använts tidigare, både av SMHI och av andra organisationer, 
är externa erfarenheter. Exempel på sådana kan i första hand komma från referensbesök och 
externa konsulter. Dessa erfarenheter (som i regel kommer från andra organisationer) fungerar 
då som en form av benchmarking. Som nämndes i litteraturstudien kräver benchmarking 
väldigt mycket från den organisation som ska undersökas (2.3.8). Detta för att en relevant 
jämförelse ska kunna genomföras. Faktorer som spelar in i detta är exempelvis 
organisationens storlek och dess organisation. Dessutom måste en liknande investering ha 
gjorts för att en direkt jämförelse ska vara möjlig. Att alla sådana faktorer ska överensstämma 
är inte realistiskt, varför en direkt jämförelse inte kan anses som ett lämpligt alternativ. 
Däremot kan information erhållas som stöd, även om inte en direkt jämförelse är möjlig. 
 
En annan metod som nämns i tidigare litteratur, för att underlätta en ekonomisk värdering, är 
att försöka kvantifiera nyttan i någon mätbar enhet (2.3). Exempelvis kan ett bättre 
informationsflöde till kunderna uppskattas genom en minskning i supportkostnaderna, eller en 
mer attraktiv arbetsmiljö i termer av lägre anställningskostnader. Även om det kan vara svårt 
att genomföra en exakt kvantifiering kan denna metodik vara ett bra stöd vid en kvalitativ 
bedömning. Detta då mjuka nyttoeffekter kan relateras till mer påtagliga faktorer. Möjligt är 
även att detta kan leda till en underlättad kommunikation av många effekter. Som tidigare 
nämndes är många nyttoeffekter svåra att kommunicera. Genom att uttrycka dessa i mer reella 
termer (exemplet tidigare i stycket) kan de bli lättare att ta till sig, och därmed också lättare att 
förmedla.  
 
Att uttrycka en förändring i konkreta mått tydliggör vikten av att veta ”vilket utgångsläget är” 
för att kunna göra en bra uppskattning av en eventuell förändring. Detta kan vara direkt 
nödvändigt för att kunna genomföra en realistisk uppskattning av vilka rationaliseringsvinster 
som kan erhållas. Hur ska tillexempel en minskning i supportkostnader kunna uppskattas om 
man inte vet vad dess kostnader var innan investeringen har genomförts. Som tidigare 
nämndes är den stora intäktskällan med verksamhetsstödjande IT-investeringar 
tidsbesparingar. Därför gäller detta framförallt tidsåtgången för det tidigare systemet, och dess 
olika moment. Har organisationen inte kontroll över detta kan det därför vara nödvändigt att 
genomföra en mätning av detta innan värderingen genomförs.  
 
Många organisationer har använt sig av den trädstruktur som presenterades i litteraturstudien 
(2.2.2) för att underlätta värderingen av nyttoeffekter. Tanken är då att man kan bryta ner 
nyttor i mindre beståndsdelar, som var för sig är enklare att värdera. På detta sätt kan 
abstrakta nyttor bli mer konkreta och påtagliga. De organisationer som har använt sig av 
denna metodik anser att den är effektiv, och att den i hög grad underlättar den ekonomiska 
värderingen. Tänkbart är att denna metodik kan används innan en eventuell kvantifiering. 
Kvantifieringen av olika nyttor kan då göras i olika enheter, vilket kan vara en fördel. Ett 
exempel på detta kan vara nedbrytningen av nöjdare kunder till ökad försäljning, och 
minskade kundkontakter. Möjligheten ges då att försöka kvantifiera nöjdare kunder i två olika 
enheter, ökade försäljningsintäkter och minskade supportkostnader.  
 
Flera organisationer (i alla fall av de som utför en systematisk nyttovärdering) lägger ner mer 
tid och arbete på att värdera nyttoeffekter än kostnader. Dessa organisationer anser dock inte 
att de ignorerar eller försummar kostnadssidan (6.7). Istället hävdas att kostnaderna är lättare 
att uppskatta, samt framförallt att man har mer rutiner och erfarenhet för att bedöma dessa. 
Något som till viss del stöds av litteratur som påpekar att kostnadssidan ofta är lättare att 

 66



värdera än nyttorna. Dessutom är det sant att mer erfarenhet finns i samband med beräkningen 
av investeringskostnader, än för beräkning av nyttoeffekter. Frågan är dock om detta är hela 
förklaringen. I litteraturen nämns det att det kan vara svårt även att uppskatta många indirekta 
kostnader (om än lättare än nyttoeffekter, 2.2), och att många sådana kan uppstå av just IT-
investeringar, vilket organisationer inte har så mycket erfarenhet av. Kostnaderna som 
presenteras är också i regel framförallt direkta kostnader. Något som talar för att denna del 
skulle kunna utvecklas. Någon noggrannare undersökning har dock inte gjorts av detta och 
något bestämt svar kan därför inte ges i frågan. 
 
Hos SMHI är det uteslutande direkta kostnader (löner, konsultkostnader, PC och underhåll) 
som tas upp. Ingen form av negativa effekter eller dolda kostnader försöker värderas. Något 
som får anses som anmärkningsvärt då många författare hävdar att indirekta och  dolda 
kostnader kan utgöra en betydande del av den totala kostnaden. Det finns författare som 
hävdar att de dolda kostnaderna kan vara så mycket som 4-7 gånger så stora som de direkta 
(2.2). Då inte heller några dolda kostnader tas upp i listningen av effekter finns en risk att de 
helt missas i investeringsbedömningen. Denna siffra är inte på något sätt är exakt, och andra 
författare har presenterat andra siffror för denna kostnadsrelation. De flesta verkar dock 
överens om att dolda kostnader utgör en betydande del av den totala kostnaden. Att inte ta 
hänsyn till dessa kostnader bör därför ge ett betydligt sämre beslutsunderlag. 
 
Det är inte heller helt klart vilka kostnader som ska tas upp i den ekonomiska kalkylen, och 
inga klara riktlinjer för detta tycks existera. Ett exempel på detta är behandlingen av 
utbildningskostnaderna. Även andra organisationer har haft olika, och ibland något oklar, syn 
på hur man ska handskas med utbildningskostnaderna. Hos SMHI tas den tid projektgruppen 
lägger ner på att utbilda andra upp som en kostnad. Kostnaden för de som utbildas, vilken är 
betydligt större, tas dock inte upp. I tillexempel projektet med elektronik fakturahantering las 
ungefär två timmar per person på utbildning av de c:a 150 användarna. Detta ger 300 
arbetstimmar i utbildningssyfte. Om man då räknar på en kostnad om c:a 200 kr/timme och 
anställd ges en totalkostnad för detta om 300 * 200 = 60 000 kr. Detta skulle då öka 
kostnaden det första året med över 30 %. Dessutom är detta endast den direkta 
utbildningskostnaden. Det är också troligt att mer tid behövs för att lära sig ny teknik och nya 
verksamhetsrutiner. Dels genom att mer tid går åt för detta arbete, men också ifall någon 
behöver hjälp, och då även tar en annan persons tid i anspråk. Denna form av indirekt 
utbildningskostnad är ett klassiskt exempel på en dold kostnad.  
 
En annan dold kostnad som har nämnts under intervjuundersökning är den kostnad som 
uppstår till följd av en eventuell försening (6.6). Då denna kan bli väldigt kännbar, och då IT-
projekt är kända för att ofta gå över tiden, bör även denna beaktas. Om inte i den ekonomiska 
kalkylen så i någon form av känslighetsanalys eller riskbedömning. Mer om detta, och hur 
denna dolda kostnad kan undvikas, beskrevs mer ingående i avsnittet som berörde risker. 
 
 
Jämförelse 
 
I regel utförs en ekonomisk analys som klargör om investeringen är ekonomiskt lönsam, 
exempelvis om de diskonterade kassaflödena är större än noll. Verksamhetsstödjande 
investeringar kan vara nödvändiga att genomföra, för att stödja kärnverksamheten, även om 
dessa isolerade inte genererar ett positivt kassaflöde. En investering kanske krävs för att 
möjliggöra realisation av nyttoeffekter från en annan investering. Om denna nyttorealisation 
inte härleds till den aktuella ”stödinvesteringen” kan denna investering se väldigt ofördelaktig 
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ut, trots att organisationens totala nytta ökar. Av denna anledning bör inte den ekonomiska 
analysen göras endast för en positiv nettoinvestering. Man bör även titta på vilka alternativ 
som finns, och om det är möjligt (ekonomiskt försvarbart) att inte genomföra investeringen. 
Detta kan göras genom en jämförelse med nollalternativet. Något som stöds av 
litteraturstudien (2.2) som hävdar att en jämförelse ska göras dels mot ett realistiskt 
nollalternativ, och dessutom mot andra möjliga alternativ. Även andra organisationer har 
uppmärksammat att jämförelsen med nollalternativet kan vara väsentlig. Flera stycken har 
påpekat, antingen att de genomför en sådan jämförelse, eller att de anser det vara en svaghet 
att det inte görs. 
 
Ett problem med detta är dock att det ofta är svårt att identifiera ett realistiskt nollalternativ. 
Ibland kan alternativet ”att inte göra någonting” användas som en form av nödlösning. Detta 
alternativ är dock inte alltid realistiskt.  
 
 
Bedömning - kontenta 
 
De olika stegen Kommentarer 
1. Studera utgångsläget 
 

Nödvändigt för att lättare kunna uppskatta 
vilka, och framförallt hur stora, effekter som 
kommer att uppstå. 

2. Identifiera effekter. 
 

Använd en bred kompetens (se 7.2), och 
arbeta metodiskt. Exempelvis avsökning efter 
funktioner eller roller. Trädstrukturen kan 
vara användbar. 

3. Strukturera dessa effekter 
 

Se avsnitt 7.4 

4. Avgör vilka som ska värderas ekonomiskt 
 

Om den kvalitativa nyttan är marginell 
behöver inte denna värderas ekonomiskt. 
Övriga bör värderas i monetära termer. 

5. Uppskatta dess värde 
 

Kvalitativ och subjektiv uppskattning krävs. 
Som stöd för detta kan en kvantifiering, 
nedbrytning av effekter och komparativa 
jämförelser göras.  

6. Om inte alla värderas ekonomiskt, väg in 
de andra genom en kvalitativ bedömning. 

 

För att effekter som inte har värderats i 
ekonomiska termer helt ska ignoreras. 

7. Genomför jämförelse.  
 

Gör en jämförelse mellan:  
- Olika alternativ 
- Ett realistiskt nollalternativ  
- Rent ekonomiskt 

 
 

7.6. Implementering 
Som har nämnts tidigare i analysen är det viktigt att implementeringen fungerar för att 
projektet inte ska dra ut på tiden och bli försenat (6.6). Något som i dagsläget är vanligt just 
för IT-projekt. Andra organisationer anser att detta beror mer på implementeringsproblem än 
på utvecklingssvårigheter. Implementeringen beror huvudsakligen på två faktorer.  Dels att 
kunna implementera den nya investeringen rent tekniskt, tillsammans med befintliga system, 
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men också att lyckas implementera den verksamhetsmässigt. Då rapporten inte behandlar de 
tekniska aspekterna runt investeringen görs ingen analys av denna del heller rörande 
implementeringen.  
 
Vad det gäller den verksamhetsmässiga implementeringen gäller det framförallt att kunna 
förmedla information, om den nya investeringen, ut i verksamheten till de som är berörda och 
ska använda den nya tekniken. Viktigt är dels att de utbildas inom denna, och de nya 
arbetsmetoder som investeringen kan leda till. Men för att användandet ska fungera smidigt 
krävs även acceptans, och en vilja att ta till sig de nya arbetsmetoderna. Något som säkerligen 
underlättas av en tydlig kommunikation inom organisationen. Att tydligt kunna presentera och 
kommunicera investeringens fördelar är därför mycket viktigt. Mer om hur detta kan 
åstadkommas analyseras under presentation och kommunikation.  
 
Även den referensgrupp som diskuterades under organisation kan vara en bidragande faktor 
för att underlätta implementeringen. Om olika delar av verksamheten får chansen att yttra sig, 
och på så sätt komma med synpunkter, kommer de också att ha lättare att acceptera och ta till 
sig investeringen. Dessa personer kommer därefter i sin tur att vara en stor resurs för vidare 
kommunikation till andra användare inom verksamheten.  
 
Således kan det konstateras att en bra grund för smidig implementering inte är en separat 
fråga, utan beror på andra faktorer. Framförallt på en god organisation och kommunikation. 
Att studera dessa områden ur ett implementeringsperspektiv är därför en bra grund för att 
underlätta implementeringen. Något som minskar risken för förseningar, vilket är en dold 
kostnad som är svår att ta hänsyn till, och därmed också underlättar bedömningen.  
 
 
Implementering - kontenta 
 
En smidig implementering är viktig för att minska risken för förseningar. Implementeringen 
kan delas upp i teknisk implementering och verksamhetsmässig implementering. Följande 
tabell åskådliggör detta.  
 
Typ av implementering Åtgärder Verktyg 
Teknisk implementering (Behandlas inte i denna rapport) 

 
Verksamhetsmässig implementering 
 

- Effektiv 
kommunikation, och 
utbildning. 

 

- Stöds av en effektiv 
kommunikation och 
organisation kring 
investeringen. 

      (Se 7.2 och 7.4) 
 
 

7.7. Uppdatering och uppföljning 
Uppföljning av genomförda projekt är den del som organisationer i regel är allra sämst på 
(6.7). Även om många organisationer har tittat på området, och ofta utsett någon som ansvarig 
för det, genomförs sällan någon uppföljning. Inte heller hos SMHI sker någon uppföljning av 
genomförda projekt, och de prognoser som har genomförts inför dessa (5.2.3). Den enda 
återkoppling som har identifierats är då användare, efter införandet, kommit med synpunkter. 
Oftast då rörande vissa tekniska problem som bör avhjälpas.  
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Att ingen uppföljning sker föranleder flera nackdelar. Den största är antagligen det faktum att 
organisationen inte vet om den nytta som uppskattats innan genomförandet också erhålls i 
realiteten. Flera problem och faktorer kan finnas som gör att beräknade nyttoeffekter aldrig 
hämtas hem. Exempelvis kan personer ha svårt att ta till sig ny teknik, och/eller ett förändrat 
arbetssätt. Sådana faktorer kan göra att beräknade nyttor vilka kan ha legat till grund för 
investeringens genomförande aldrig erhålls. Detta leder till risken att organisationen genomför 
en investering för att erhålla vissa nyttoeffekter, vilka beräknats täcka kostnaderna och 
därmed ge en lönsam investering. Därefter tror de att dessa uppnås utan att egentligen med 
säkerhet veta detta. Risken är då att problem uppstår som gör att inte den beräknade nyttan 
erhålls. Därmed blir investeringen sämre än beräknat (kanske till och med direkt dålig), 
många gånger helt i onödan. Även om de beräknade effekterna uppnås kan det finnas 
anledning till att genomföra en uppföljning. Möjligheten finns att det går att maximera nyttan, 
och därmed göra investeringen ännu mer lönsam. En uppföljning kan alltså genomföras både 
för att realisera, och för att maximera nyttan. 
 
Förutom det faktum att en uppföljning kan förbättra investeringens lönsamhet kan den 
användas för att genomföra säkrare bedömningar. Att beräknad nytta inte erhålls i realiteten är 
en risk som gör genomförda bedömningar mer osäkra. Detta då ytterligare ett 
osäkerhetsmoment uppstår vid bedömningen. Det räcker i så fall inte att endast uppskatta 
vilka nyttoeffekter som är möjliga att uppnå, och hur stora dessa kan vara. Organisationen 
måste dessutom avgöra vilka som kommer att realiseras. Med en uppföljning kommer de 
nyttor som är möjliga också att realiseras, varför organisationen då kan utgå från att alla 
möjliga nyttor som har identifierats också erhålls i realiteten. 
 
Vidare ger en uppföljning också möjlighet att granska den bedömning som har gjorts av den 
aktuella investeringen, inte minst den ekonomiska bedömningen. Även om det fortfarande kan 
vara svårt att se vilket värde många nyttoeffekter har bidragit med, bör dessa kunna 
uppskattas med betydligt bättre säkerhet efteråt. Detsamma gäller för kostnaderna där det 
också kan vara av intresse att se om några dolda kostnader kan identifieras, vilka man inte 
noterade innan genomförandet. Sammantaget kan dessa uppgifter leda till att organisationen 
får mer erfarenhet, och därför kan utveckla metodiken för framtida investeringsbedömningar.  
 
För att genomföra en uppföljning finns olika tankar hos olika organisationer (6.7). En del 
anser att projektledaren ska ansvara för detta med hjälp av personer från projektet. Andra 
tycker att beställaren ska ansvara för arbetet. Detta för att denne är verksam inom 
linjeorganisationen, och därför är mer insatt i användandet av investeringen. Fördelar finns 
med båda dessa varianter och det är tänkbart att projektledaren ofta också får erfarenheter av 
investeringen genom arbete i linjeorganisationen. Andra organisationer har utsett en person 
som är ansvarig för att de beräknade nyttorna också realiseras. I regel utses då en person som 
ansvarig för varje nyttogrupp. Naturligt känns att man, för uppföljningen, bör använda sig av 
personer med insikt både i projektet, och med erfarenhet från användandet i 
linjeverksamheten. Av denna anledning skulle den referensgrupp som diskuterades under 
organisation vara användbar även här. Alternativt att man använder sig av delar utav denna. 
Ett problem med detta är dock att personer från projektet med stor sannolikhet är involverade 
i nya projekt, och nya arbetsuppgifter. Det kan därför bli svårt för dessa att få tid att delta i en 
uppföljning av ett gammalt projekt. För att möjliggöra detta är det därför viktigt att en 
uppföljning ses som en självklarhet, och att den planeras in i förväg.  
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Vid en jämförelse mellan PPS och den investeringsprocess som presenterades i 
uppgiftspreciseringen konstateras att PPS inte tar någon som helst hänsyn till uppföljningen 
(5.1.6). De två sista faserna i PPS, genomföra och avveckla (BP4- BP8), kan båda dessa 
sorteras in under genomförandefasen i processen kring IT-investeringar från 
uppgiftspreciseringen. Både författare till modeller inom området, och andra organisationer, 
hävdar att uppföljningen är en viktig del kring investeringsprocessen. Därför vore det lämpligt 
att i projektmodellen lägga till en ”beslutspunkt” där en uppföljning genomförs. Detta skulle 
leda till att en uppföljning skulle vara en naturlig del av investeringsprocessen.  
 
Nästa fråga blir då när uppföljningen ska genomföras. Detta beror i hög grad på det enskilda 
projektet. För mindre projekt kan det räcka med att genomföra en uppföljning efter att 
rutinerna kring detta har blivit en vana. För större, och mer komplex projekt, kan det däremot 
vara nödvändigt att genomföra uppföljning vid ett flertal olika tillfällen.  
 
Möjlighet till uppdateringar bör finnas genom hela processen. Sådana ska genomföras för att 
förbättra gjorda bedömningar efter att ny information har tillkommit. Flera organisationer, 
som förespråkar en ekonomisk värdering av samtliga effekter, hävdar att det räcker med en 
ungefärlig uppskattning som beslutsunderlag (6.7). Detta är aktuellt då det ofta är det enda 
som är möjligt för flera svårvärderade nyttoeffekter. Då det därför föreligger en risk att 
genomförda bedömningar är felaktiga, bör därför möjligheten till uppdatering ges under 
genomförandet. Precis som för uppföljningen är det specifikt för enskilda projekt hur, och när 
en sådan uppdatering ska genomföras. För långvariga och komplexa projekt behövs fler 
uppdateringar än för enklare projekt.  
 
Vid både en uppdatering, och vid en uppföljning, bör organisationen analysera varför 
genomförda bedömningar inte har stämt. Om något systematiskt fel har begåtts kan det rättas 
till inför nästa projekt som då får en bättre bedömningsgrund. Att organisationen på det här 
sättet samlar på sig erfarenheter kan vara mycket värdefullt vid framtida bedömningar. 
Organisationer som har genomfört nyttoanalyser, främst via peng, anser att analyserna blir 
bättre ju mer vana de involverade personerna får på området. Både för att genomföra en 
uppdatering, och en uppföljning, kan den tidigare nämnda trädstrukturen vara ett kraftfullt 
verktyg.  
 
Uppdatering och uppföljning - kontenta 
 
En uppföljning är väsentlig av två anledningar: 

 
1. Realisation av nyttoeffekter. 
2. Förbättra framtida bedömningar. 

 
För att de personer som ska genomföra uppföljningen också ska ta sig tid för detta, är det 
viktigt att uppföljningen är inplanerad, och anses som självklar. Tidigare nämnda trädstruktur 
kan vara ett kraftfullt verktyg för uppdateringar och uppföljningar. För att genomföra 
uppföljningen finns det olika synpunkter som kan sammanfattas i följande tabell.  
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Metodik Kommentar 
1. Person/personer från linjeorganisationen Använder den aktuella investeringen i dess 

naturliga miljö. Inte alltid helt insatt i 
projektet. 
 

2. Projektgruppen/projektledaren Insatt i projektet, och kan vara en naturlig 
användare av investeringen. Är ofta upptagen 
av nya projekt.  
 

3. Specifika bedömningsgruppen 
/referensgruppen 

Bred kompetens, antagligen både från 
linjeverksamheten och från projektet. Leder 
dock till många inblandade personer. 
 

4. Specifikt ansvariga för respektive 
nyttogrupp 

Kan bli många inblandade för separata 
uppföljningar. Svårt att skaffa en överblick. 
 

 72



8. Slutsatser och rekommendationer 
Här presenteras den metodik vilken analysen har lett fram till. Denna ska fungera som en 
övergripande modell för att underlätta bedömningen av IT-investeringar. Metodiken är 
anpassad för medelstora organisationer. 
 
I figuren presenteras den övergripande modellen för hur bedömningen av IT-investeringar bör 
gå till. Till några av de olika stegen ges en kortfattad kommentar. För en mer ingående 
beskrivning rekommenderas dock en läsning av hela kapitlet. I detta berörs även hur de olika 
delarna från uppgiftspreciseringen integreras och leder fram till denna modell. Exempelvis 
vilka som ska ansvara för projektet, och vilka som ska involveras i bedömningen, från 
organisation. Samt hur riskerna minimeras för att generera en säkrare bedömning från risker 
osv. 
 

Avgör vilka som ska 
värderas ekonomiskt

Uppskatta dess värde

Väg in de som inte har 
värdesatts i ekonomiska 

termer

Genomför jämförelse

• Bryt ned effekter i mindre delar
• Relatera dessa till mätbara termer
• Ta stöd av tidigare erfarenheter från 

liknande investeringar och effekter 
• Uppskatta värdet på effekterna och 

lägg ihop till investeringens totala 
värde

• Vilka alternativa 
investeringar finns , och 
vilken bedöms som bäst

• Jämför även med ett 
realistiskt nollalternativ

Identifiera effekter Strukturera dessa effekter

Gör kontinuerliga uppdateringar 
under projektets gång, och 

framförallt en uppföljning då det är i 
drift ute i organisationen 

--------------------------------------------

--------------------------------------------

Innan bedömningen

Bedömningen

Efter bedömningen
En trädstruktur underlättar 

en strukturerad uppdatering 
och uppföljning 

Strukturera redan här 
effekterna i en 

trädstruktur

Bestäm investeringens omfattning, 
och  vilka som berörs av 

investeringen
Studera utgångsläget
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8.1. Innan bedömningen startar 
Innan bedömningen startar finns det ett antal frågor som organisationen bör gå igenom 
gällande denna bedömning. 
 
Först och främst bör organisationen avgöra hur mycket resurser som är befogade för att 
bedöma investeringen. Om investeringen är stor och omfattande bör mer resurser användas än 
om den är liten och lättöverskådlig. Dels därför att resurserna som läggs på bedömningen står 
för en mindre andel av investeringssvärdet. Men också för det i regel är lättare att bedöma 
mindre investeringar utan allt för omfattande metodiker. 
 
Vidare bör det övervägas vilka delar av organisationen som kan komma att beröras. Detta är 
viktigt för att kunna avgöra vilken sammansättning av kompetenser som är lämplig för att 
genomföra investeringsbedömningen. Något som också bör klargöras innan bedömningen 
startar. Det är en fördel att personer från verksamheten involveras. Givetvis är det då 
nödvändigt att dessa också är personer som berörs av investeringen, och därmed kan 
identifiera och värdera effekter som denna medför. Om investeringen förväntas leda till 
mycket svårvärderade effekter bör även personer med chefsbefattningar involveras i 
bedömningsarbetet. Framförallt gäller detta tidpunkten då det är dags för att uppskatta värdet 
på dessa effekter. Ofta krävs nämligen personer med chefspositioner för att uppskatta värdet 
på många sådana nyttor. Detta gäller i första hand just svårvärderade effekter vilka kan vara 
komplexa, och därmed kräva en viss överblick och ”höghöjdstänkande”. Självklart är det inte 
just det faktum att de är chefer som är viktigast, utan att de har möjlighet till en överblick. Det 
kan även finnas andra personer med dessa egenskaper inom organisationen, men det är 
personer i chefsposition som känns mest naturligt.  
 
Som det nämndes i analysen behöver inte kompetensen hos projektgruppen vara densamma 
som den hos de som ska bedöma projektet. Det kan dock vara en fördel om några personer 
från projektet också ingår i den grupp som ska genomföra bedömningen. Det är ju trots allt 
dessa personer som är bäst insatta i projektet, och tillexempel vet hur det nya systemet 
kommer att se ut. En logisk tanke vore att projektledaren också ansvarar för 
bedömningsarbetet, men involverar personer från verksamheten.  
 
Om de personer som bedömer projektet har en bred kompetens är det inte lika viktigt var 
projektet genomförs. Det viktigaste ur den aspekten är att projektgruppen har tillräckligt med 
teknisk kompetens för att genomföra projektet. Det är dock en fördel om de är någorlunda 
insatta i områdets verksamhetsrutiner, varför inte enbart IT-personal ska användas. De 
projektgrupper som har använts idag tycks fungera bra för detta ändamål. 
 
Eventuellt kan organisationen även använda sig av externa konsulter vid bedömningsarbetet. 
På så sätt erhålls externa erfarenheter, vilket kan vara till stöd både för att identifiera effekter, 
och för att värdera dessa.  
 
Sammantaget leder detta resonemang fram till en sammansättning av bedömningsgruppen 
enligt figuren nedan. Denna bedömningsgrupp kan därefter följa med och fungera som en 
referensgrupp genom investeringsprocessen. Givetvis kan, enligt ovan förda resonemang, 
denna modifieras något från investering till investering. Dessutom bör den kunna förändras 
genom investeringsprocessens olika steg.  
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Projektgrupp

Genomförande /
Utveckling Bedömning

Bedömningsgrupp

Verksamheten

Chefer

Figur 8.2 Kompetenser som bör ingå i bedömningsgruppen  
 
 
Ur ren bedömningssynpunkt ger en sådan sammansättning en bredare kompetens. Något som i 
sin tur leder till att fler effekter identifieras, och därefter värderas ekonomiskt på ett bättre 
sätt. Dessutom får det till följd att investeringen bättre kommuniceras och förmedlas inom 
organisationen, vilket gör att acceptansen för denna kan ökas. Det gör i sin tur att 
implementeringen underlättas, men också att beräknade nyttor i högre utsträckning kan 
erhållas.  
 
Detta gör att flera riskmoment i bedömningsarbetet reduceras. Om implementeringen 
underlättas minskar risken för förseningar vilket är en stor dold kostnad, vilken är svår att ta 
hänsyn till. Om användarna dessutom tar till sig den nya investeringen realiseras i högre grad 
beräknade nyttoeffekter. Om nyttoeffekter, vilka hänsyn har tagits till, inte realiseras 
försämras givetvis genomförda bedömningar.  
 
Innan bedömningen startar är det även ide att gå igenom det aktuella systemet. Detta för att få 
en bra kontroll av det tidigare systemet, innan förändringen har genomförts. Genom att ha 
denna kontroll kommer organisationen lättare att kunna bedöma den aktuella investeringen. 
Något som är till nytta genom hela bedömningsprocessen.  
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8.2. Bedömningen 
 
Identifiera effekter 
Det finns olika metoder för att underlätta sökandet efter effekter genom att göra det mer 
systematiskt. I grunden bygger dock även dessa på att de personer som är involverade klarar 
att uppskatta vilka effekter som medföljer investeringen. Exempel på metodiker för att 
genomsöka organisationen metodiskt, är efter funktioner eller efter roller. Om SMHI kan 
använda sig av en bred kompetens i bedömningsgruppen, enligt tidigare resonemang, kommer 
dessa dock till största delen att uppfyllas automatiskt.  
 
Ytterligare ett stöd för att identifiera effekter är, som nämndes i analysen, att använda en 
trädstruktur för att uttrycka dessa. Denna kan användas både för att bryta ner effekter, och för 
att gruppera ihop effekter. Det räcker då med att hitta små deleffekter för att identifiera 
nyttogrupper. Dessa kan sedan genomsökas mer noggrant så att inga effekter av misstag 
ignoreras. Trädstrukturen kan därefter användas genom hela investeringsprocessen för att 
stödja dess olika delar.  
 
Det är även naturligt att försöka identifiera negativa effekter/dolda kostnader i det här steget. 
Även negativa effekter/dolda kostnader kan presenteras i tidigare nämnda trädstruktur. 
Direkta kostnader kan precis som tidigare tas fram av projektgruppen då detta tycks fungera 
bra. Eventuellt kan de dock integreras i trädstrukturen för att ge en total ekonomisk 
sammanställning.  
 
 
Strukturera effekterna 
Vad det gäller de effekter som är möjliga att identifiera kan dessa övergripande delas in i tre 
olika typer. Direkta besparingar, tidsbesparingar och kvalitativa besparingar. Svårast att 
identifiera, och att uppskatta värdet av, är i regel de kvalitativa effekterna. Men även effekter 
från de andra kategorierna kan anses som svårvärderade. Framförallt gäller detta då dessa 
även beror på andra stödjande faktorer. Eller då de består av många små enskilda delar, 
exempelvis många små tidsvinster utspritt över hela organisationen. Trots allt får effekter från 
de två första kategorierna anses som lättare att översätta till ekonomiska termer. Därför bör 
dessa, nästan uteslutande, värderas ekonomiskt. Vad det gäller kvalitativa effekter bör dessa 
värderas ekonomiskt endast om de utgör en signifikant andel av de totala nyttoeffekterna. 
Annars räcker det med en listning av dem, samt möjligtvis en väldigt enkel uppskattning av 
dess värde.  
 
För alla de effekter som är väldigt osäkra bör det finnas en notering om detta för att klargöra 
denna riskfaktor. Eventuellt kan någon form av känslighetsanalys genomföras för att klargöra 
om investeringen är motiverad även om nyttan blir mindre än förväntat. Även om en 
känslighetsanalys kan vara bra för samtliga effekter, gäller den i synnerhet just de som är 
svårvärderade.  
 
Den trädstruktur som tidigare omnämndes kan vara användbar för en känslighetsanalys. Det 
är då enkelt att ändra enskilda faktorer för att se hur resultatet påverkas. Trädstrukturen har 
också fördelen att den åskådliggör investeringens nyttoeffekter (fördelar) på ett bra sätt, vilket 
är lätt att överblicka. Något som i sin tur kan vara användbart för att kommunicera, och 
framförallt motivera, investeringen inom organisationen.  
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Om en sådan trädstruktur anses otymplig kan den istället presenteras i en tabellform enligt 
den tabell som presenterades i analysen. Det framgår då hur stora ekonomiska konsekvenser 
som kan erhållas, och hur stor del av respektive grupp som är osäkra värderingar. Hur effekter 
och kostnader ska grupperas, enligt den vertikala axeln, ges inte några specifika riktlinjer för. 
Framförallt därför att det kan skilja sig från investering till investering. Lämpligt är därför att 
göra en specifik indelning för varje investering. Om organisationen däremot kan hitta någon 
generell indelning som är lämplig är givetvis det positivt. Samma resonemang gäller även för 
indelningen i nyttogrupper för trädstrukturen.  
 
 
Ekonomisk värdering 
För att värdera effekterna är den enda realistiska metoden att personer med inblick genomför 
en kvalitativ uppskattning av dem. För detta finns dock några metodiker som kan fungera som 
ett bra stöd, någon eller några av dessa bör rimligen kunna användas. De stödmetodiker som 
är aktuella är: 
 
 Nedbrytning av effekterna i mindre deleffekter. 
 Kvantifiering av effekterna i mätbara enheter. 
 Kontakt med andra organisationer med tidigare erfarenhet, benchmarking. 

 
Resonemanget åskådliggörs i figuren nedan. 
 
 

Benchmarking

Kvantifiering

NedbrytningKvalitativ bedömning

Figur 8.3 Verktyg och metodiker för ekonomisk värdering
 

 
Noteras bör att ingen av dessa kan göras tillräckligt exakta för att fungera som ensam 
värderingsmetodik. Samtliga dessa kan dock fungera som ett bra stöd för en kvalitativ 
uppskattning. Hur dessa kan användas diskuterades mer ingående i analysen.  
 
Om en trädstruktur tidigare har tagits fram har också en första ansats till nedbrytning redan 
gjorts. Denna kan då sedan smidigt användas tillsammans med de övriga metodikerna.  
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Jämförelse 
Som nämndes i analysen bör en jämförelse göras mellan det framtagna ekonomiska värdet 
och nollalternativet. Detta under förutsättning att detta är möjligt att identifiera ett 
nollalternativ. Annars kan endast en analys göras av investeringens beräknade ekonomiska 
resultatet. Om det finns olika investeringsalternativ (tekniska lösningar) bör även en 
jämförelse mellan dessa ske. Inte bara ur teknisk synvinkel, utan även ur ekonomisk. Slutligen 
bör man ytligt undersöka om det finns någon ny teknik som är på ingående. Detta skulle 
kunna göra att nya investeringar krävs tidigare än planerat, vilket leder till att den ekonomiska 
livslängden förkortas. Något som då kraftigt skulle förändra de ekonomiska förutsättningarna, 
och därmed också försämra gjorda bedömningar.  
 
Det ska också noteras att om de kvalitativa nyttorna är av marginell betydelse, och därför inte 
har värderats i ekonomiska termer, bör ändå en genomgång av dessa göras. Detta för att, trots 
deras marginella betydelse, ta hänsyn till dem.    
 
 

8.3. Uppföljning 
Som diskuterades i analysen bör organisationen följa upp genomförda IT-investeringar, samt 
de bedömningar som har gjorts av dessa. För att få en kompetensbredd på denna uppföljning 
är det lämpligt att samma referensgrupp som har använts genom projektet används även för 
detta. Något som bör leda till att både personer med insyn i projektet, och personer från 
verksamheten ingår i uppföljningen. Ofta kan det vara svårt att engagera personer till ett 
tidigare genomfört projekt då dessa med stor sannolikhet har fått nya arbetsuppgifter, och kan 
vara involverade i nya projekt. För att underlätta detta är det därför viktigt att uppföljningen 
ses som en naturlig, och självklar, del av investeringsprocessen.  
 
I uppföljningen bör undersökas hur väl genomförda prognoser stämmer med verkligheten. 
Om det skiljer mycket kan det vara av intresse att analysera varför. Detta för att 
organisationen ska kunna samla på sig erfarenhet inom bedömningen av IT-investeringar. 
Vidare bör man i uppföljningen kontrollera att maximal nytta verkligen erhålls, så att 
investeringen inte blir sämre än den borde vara. Uppföljningen fungerar också som en 
säkerhet för bedömningen då organisationen kan utgå från att identifierade nyttor, i högre 
utsträckning, också erhålls.  
 
Den trädstruktur som har presenterats tidigare kan vara en stor resurs även för detta arbete. 
Detta då tidigare gjorda bedömningar på ett smidigt sätt kan uppdateras i detta träd. 
 
 

8.4. Slutord och framtida forskning 
Det kan konstateras att området kring IT-investeringar, och bedömningen av dessa, är ett 
aktuellt område. Mycket forskning inom området har gjorts under de senaste åren, och 
mängder av rapporter inom området har presenterats. Vidare har allt fler organisationer insett 
att det är ett viktigt område, och att en traditionell investeringsbedömning inte är lämplig. 
Något som också har märkts då kontaktade organisationer gärna har ställt upp med synpunkter 
till rapporten, och även varit intresserade av att ta del av denna.  
 
Den metodik som presenterades i rapporten är anpassad för organisationer av medelstor 
storlek. För mindre och medelstora organisationer är det svårt att komma ifrån det faktum att 
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bedömningen bygger på personliga uppskattningar. Det handlar därför i hög grad om att 
identifiera vilka personer som är lämpliga för att genomföra dessa.  
 
För större organisationer finns det utrymme för mer avancerade metodiker. Det kan 
exempelvis röra sig om byggandet av en prototyp. Något som ger organisationen möjlighet att 
testa tekniken, samt framförallt vilka effekter den kan medföra, innan den genomförs över 
hela organisationen. Detta ställer dock självklart flera krav. Först och främst måste 
investeringen vara tillräckligt stor för att motivera en så omfattande undersökning. Dessutom 
bör prototypen kunna isoleras till en specifik del av organisationen. Detta är faktorer som gör 
att det endast är aktuellt för betydligt större organisationer. En annan metodik som har 
tilldragit sig forskning under de senaste åren är området kring reala optioner, och då att 
bedöma IT-investeringar med hjälp av sådana. Även denna metodik är dock omfattande, och 
kräver väldigt speciell kompetens hos de inblandade. Som forskningsområde är den dock 
intressant även i framtiden.  
 
Ytterligare ett område för vidare forskning kan vara negativa effekter/dolda kostnader. Många 
organisationer, vilka har börjat värdera nyttoeffekter, går i mycket mindre utsträckning 
igenom vilka negativa effekter/dolda kostnader som kan uppstå. Även om de har mer rutin för 
kostnadsbedömningen kan IT-investeringar leda till nya typer av svåruppskattade kostnader.  
 
Slutligen kan det konstateras att IT-investeringar är ett relativt nytt område i jämförelse med 
mer klassiska investeringar. Därav har inte heller organisationer någon större erfarenhet inom 
området. Många har nyligen uppmärksammat det, och har därför precis börjat titta på hur man 
ska gå till väga med bedömningen av IT-investeringar. Detta i sig är kanske den enskilt största 
faktorn till att många organisationer idag inte har någon bra bedömningsmetodik för IT-
investeringar. Något som dock, av naturliga skäl, kommer att bli bättre med tiden. Den 
genomgång som görs, och de slutsatser som presenteras, i det här arbetet böra vara en bra 
utgångspunkt för en stabil bedömningsmetodik. Denna kan dock utvecklas då organisationen 
skaffar sig mer erfarenhet.       
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Bilaga 1: Frågeområden för externa intervjuer   
 
Frågorna kan verka omfattande. Tanken är dock att de ska ge en bild av vilka områden som 
intervjun kommer att beröra, samt fungera som underlag för denna. Intervjun är av kvalitativ 
art och kommer ske i diskussionsform med tvåvägskommunikation. Detta möjliggör 
förtydligande ifall några frågor kan vara för omfattande eller svåra att förstå. Det möjliggör 
även följdfrågor och det är troligt att sådana kan uppstå under genomförandet av intervjun.  
 
Allmänt om bedömningen av IT-investeringar: 
 
• Används någon specifik metodik för att bedöma IT-projekt och IT-investeringar, 

tillexempel Peng eller Cost benefit-analys. 
 
 
• Vilka deltar generellt i detta arbete och hur genomförs det? 
 
 
• Har ni använt er av några referensbesök hos andra organisationer, och har det i så fall varit 

givande…..? 
 
 
• ….eller några externa konsulter, och har det i så fall varit givande? 
 
 
• Vilka kostnader tas hänsyn till? (direkta kostnader, tidsåtgång, dolda kostnader) 
 
 
 
Identifiering och presentation av nyttoeffekter: 
 
• Används någon specifik metodik för att identifiera nyttoeffekter och/eller dolda 

kostnader? 
 

 
- Vem eller vilka ansvarar för detta arbete? 

 
 
 
• Presenteras alla effekter som tagits fram eller endast de mest relevanta? 
 
 

- Försöker man avgöra vilka effekter som är viktigast att uppnå? 
 
 

- Enligt vilka kriterier? 
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Strukturera effekter: 
 
• Kategoriseras och grupperas de identifierade effekterna? 
 
 

- Efter vilka kriterier sker i så fall denna kategorisering? 
 
 
• Åskådliggörs effekterna på något specifikt sätt? 
 
 
Värdera effekter: 
 
• Värderas effekterna i monetära termer? 
 
 

- Ja.   Nej.   En del. 
 
 

- Vilka värderas i så fall monetärt 
 
 

- Används någon specifik metod eller några hjälpmedel för en ekonomisk 
värdering? 

 
 

• Hur åskådliggörs och bedöms de annars? 
 
 
Uppföljning: 
 
• Är någon ansvarig för att uppskattade nyttor också tas hem? 
 
 
• Sker någon uppföljning av arbetet? 
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