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Förord 

 

Den här studien är ett samarbete mellan oss och IT-förvaltningen i Landstinget i 

Kalmar län, där vi valt att skriva det här examensarbete med utgångspunkt från det 

uppdrag vi fått av IT- förvaltningen. Uppdraget har varit att vi ska utforma ett verktyg 

som de kan använda för att göra nyttoanalyser på sina IT-projekt och därmed finnas 

som stöd vid en prioritering bland projekt. Vi har haft dialoger och möten med berörda 

personer på IT- förvaltningen samt anställda inom landstinget för att på bästa möjliga 

sätt genomföra studien. 
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Sammanfattning  

IT-utvecklingen är en stor del som påverkar hela dagens samhälle, därmed även den 

offentliga sektorn. När investeringarna ska genomföras kan nyttoanalysen komma att 

spela en viktig roll när det kommer till värdering av en nytta. En problematik som 

uppkommer är hur ett verktyg för en nyttoanalys ska utformas för att på ett 

okomplicerat sätt anpassas till en offentlig verksamhet. Syftet med denna studie är att 

klargöra hur projektprocessen är idag på IT-förvaltningen i Landstinget i Kalmar län 

samt ge dem ett verktyg för nyttoanalyser. Den ämnar även till att verktyget ska kunna 

används vid prioritering bland olika IT-projekt. För att genomföra studien har vi arbetat 

utifrån en kvalitativ metod och abduktiv forskningsansats. Vår slutsats av denna studie 

har resulterat i ett verktyg utformat till IT-förvaltningen i Landstinget i Kalmar län. 
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Abstract 

IT-development is a large part which effects the complete society of today, by that also 

the public sector. When the investments are to be made the utilityanalyse can play an 

important part when it comes to a valuation of a use. A set of problems which arises is 

how an instrument for an utilityanalyse will be formulated to in an uncomplicated way 

be adjusted to a public sector. The purpose with this study is to explain how the project 

process works today at the IT-administration at Landstinget in Kalmar county and give 

them an instrument for utilityanalyses. It is also meant that the instrument should be 

able to use by prioritization among different IT-projects. To be able to do the study we 

have worked from a qualitative method and abductive research attempt. Our conclusion 

by this study has resulted in an instrument suited to the IT-administration in Landstinget 

in Kalmar county. 
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Nettonytta: är bruttonyttan minus kostnaden för nyttan. 

 

Nyttoeffekter: kan vara både negativa och positiva effekter som genereras av en 

investering.  

 

IT: är en förkortning av informationsteknik eller informationsteknologi, är den hårdvara 

och mjukvara som används av informationssystemet.  

 

Patientsäkerhet: Patientsäkerhetslagen definierar patientsäkerhet som skydd mot 

vårdskada 

 

Förkortningar 

 

IT- förvaltningen: står som förkortning för IT- förvaltningen i Landstinget i Kalmar 

län. 

 

ESV: står som förkortning för Ekonomistyrningsverket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. Inledning till studien 

 

I kapitlet presenteras bakgrunden till studien som bygger på nyttoanalyser inom den 

offentliga sektorn. Vidare följs kapitlet av problematiken med IT-digitaliseringen och en 

presentation av IT-förvaltningen i Landstinget i Kalmar läns behov samt arbete med 

nyttoanalyser. 

 

 

1.1 IT-digitalisering och nyttoanalys 

En nyttoanalys kan användas som ett hjälpmedel för jämförelse av kostnader och nyttor 

som kan uppstå vid en investering, för att därefter kunna använda det som underlag vid 

bedömning om investeringen är värd att genomföra (Sandberg & Faugert, 2016). 

Nyttoanalyser kan användas för att identifiera både positiva och negativa konsekvenser i 

IT-projekt som berör digitalisering (Naturvårdsverket, 2008). Digitalisering har en 

viktig roll i samhället där exempelvis skattepengar kan användas till att skapa 

möjligheter för effektivare IT-satsningar. Ekonomistyrningsverket vilket förkortas ESV 

(2018, A) anser att ökad effektivitet kommer leda till att servicen blir bättre för invånare 

i Sveriges kommuner och landsting. Förutom detta behöver de olika myndigheterna runt 

om i landet överlag bli bättre på att följa upp verksamhetens resursanvändning och 

resultatet. Myndigheterna bör arbeta mer med potentiella önskvärda nyttor och effekter 

som kan uppstå genom att förbättra deras IT-användning och inte endast granska 

kostnaderna. Den offentliga sektorn saknar möjligheter och resurser för att dra nytta av 

de fördelar som digitalisering medför vilket gör att ett stöd från lagstiftning skulle 

underlätta. Peter Nordbo (2018) skriver att en digitaliseringsrättsutredning pågår för att 

utreda hur vidare en lagstiftning skulle kunna finnas till stöd för den offentliga sektorn i 

den snabba digitala utvecklingen. Bestämmelserna bör bidra till regler för den digitala 

tillgängligheten och förbättra den kommunikationen som finns på förvaltningarna. 

 

Vården är en stor del av den offentliga sektorn vilket medför att det finns många 

fördelar med integrerade IT-system. Den offentliga sektorn, med inriktning mot vården, 

innehåller en stor mängd information som kommer från olika verksamheter som bedrivs 

beskriver Ruland (2002). Vidare menar författaren att landstingen behöver försöka 

utnyttja de IT-resurser som finns på bästa möjliga sätt samt att det är viktigt att kunna 
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effektivisera arbetet. Det kommer göra skillnad eftersom IT är en aktuell fråga när det 

kommer till forskning inom hälso-och sjukvård. IT-förvaltningen i Landstinget i Kalmar 

län använder sig av avancerade IT-system och komplexa lösningar vilket har en 

bidragande roll till vården av människors liv. IT-förvaltningen har en mycket integrerad 

roll i Landstinget i Kalmar län och ska bidra till att främja en trygg och funktionell 

hälso-och sjukvård genom att bland annat hjälpa till att ta fram nya system eller att 

sammankoppla befintliga system. Av den anledningen blir IT-systemen en viktig resurs 

som behöver användas strategiskt, vilket i sin tur är ett mål för bättre fokusering på 

verksamheterna i landstinget (Landstinget i Kalmar län, 2017). En ökad teknik kan leda 

till förbättringar skriver författarna i rapporten Värdet av digital teknik (2016) eftersom 

den digitala tekniken kan skapa mervärde inom hälso-och sjukvården. Författarna menar 

även att ett mervärde är bland annat ökad teknik som kan leda till förbättrad 

tillgänglighet inom sjukvården och att patienter enklare har tillgång till verktyg som kan 

hjälpa dem ha koll på sin hälsa.  

 

1.2 Problemdiskussion  

 

ESV (2018, B) gjorde en uppföljning som visade på att det finns behov av tydligare 

styrning när det kommer till de olika förvaltningarnas användning av IT-digitalisering. 

Det finns behov av att IT-användning ska samverka med myndigheters planering och 

uppföljning anser ESV (2018, A) för att på ett effektivt sätt ta tillvara på resurser som 

ger betydelsefulla resultat. Om nyttor och effekter beräknas och blir en del i 

arbetsprocessen kommer det leda till ett effektivare arbete. Sveriges landsting och 

kommuner har ett eget ansvar att inom IT ta tillvara på deras möjligheter och 

förutsättningar (ESV 2018, B). En fungerande uppföljning är enligt rapporten Så får vi 

en effektiv, rättssäker och kvalitativ offentlig sektor (u.å.) viktig då genomförda projekt 

bidrar till lärdom om målen hur väl dem uppnåtts. En väl fungerade uppföljning kan 

bidra till vidareutveckling av verksamheter inom den offentliga sektorn samt visar 

utvärdering brister som behöver förbättras.  

 

Vården upplevs ha problem när det gäller att lösa deras arbetsuppgifter men utan att 

använda mer resurser. Ruland (2002) framhäver att ett av vårdens största problem är att 

lösa resursproblemet. Författaren menar att de fördelar som finns med IT-utvecklingen 

skulle kunna innebära att mer tid frigörs för personalen. Dessutom skulle viss 
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samordning mellan olika vårdtjänster underlätta så att personalen kan utnyttja sin 

behandlingskapacitet på bästa sätt. Arnek (2013) menar att det finns problem i den 

offentliga sektorn när det kommer till mätning av kvalitativa värden. Problematiken 

som uppstår när det inte går att mäta en aktivitet är att det blir svårt att ta i beaktning de 

kvalitetsförbättringar som görs. Dugdale och Jones (1995) förklarar vikten av att kunna 

värdera de nyttor som upplevs vara svåra att mäta vid en investering och inte bara 

uppmärksamma dem som kvalitativa nyttor. Argumentet för att det är värdefullt att 

försöka beräkna de kvalitativa värdena är att det kan tillföra ett mer korrekt 

beslutsunderlag vid prioriteringar av investeringar.  

 

Wisén och Lindblom (2015) menar att IT många gånger ofta anses vara lösningen på de 

problem som behöver åtgärdas. Projekten misslyckas många gånger på grund av att de 

startas upp för snabbt innan en dialog hafts med användarna om vilka förväntningar de 

har av projektet. IT ses vanligtvis som en lösning på problemen men trots 

implementeringen av olika IT-system så har det enligt Ylva Böttiger (2014) inte alltid 

lett till effektivare arbetssätt vilket kan vara en följd av dåliga synkroniseringar bland 

alla system. Idéerna som framkommer behöver prövas och jämföras med andra eftersom 

prioritering kräver att en värdering är genomförbar beskriver Wisén och Lindblom 

(2015). Författarna anser att ett problem som finns idag är att det sällan finns ett 

underlag som kan användas för att värdera nyttan som projekt ska ge.  

 

Anna Ståhlbrand Sundh arbetar som basenhetschef på IT-förvaltningen i Landstinget i 

Kalmar län upplever att det idag finns problematik med att de saknar ett användbart 

verktyg för nyttoanalyser vid värdering och prioritering av nyttan bland projekt. Det 

medför att deras arbete försvåras och de kan inte alltid argumentera för sina chefer eller 

politiker varför just det här projektet ska ha högsta prioritet. Begreppet verktyg innebär i 

den här uppsatsen ett hjälpmedel för att underlätta när ansvariga personer på IT-

förvaltningen ska prioritera bland inkomna projekt. Verktygets delar ska tillsammans 

synliggöra och realisera nyttor vilket därmed utgör en nyttoanalys som IT-förvaltningen 

kan arbeta med. Mårten Lundgren arbetar som projektledare och teamledare beskriver 

att det finns ett annat problem vilket är att det idag inte ställs några krav på att en 

nyttoanalys ska genomföras och sedan följas upp i något av leden i arbetsprocessen. 

Birgitta Berglund arbetar som projektledare på IT-förvaltningen och nämner även hon 

problemet om saknaden av ett verktyg för nyttoanalyser. Hon menar att om det inte är 
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någon som efterfrågar ett resultat så går de istället vidare med sitt arbete och en 

uppföljning görs därför aldrig av projektet. Både Anna Ståhlbrand Sundh och Mårten 

Lundberg berättar att stor del av digitaliseringen inom vården inte har någon ansvarig 

person som bär ansvaret för uppföljning och utvärdering av projekt. Då det redan idag 

finns ont om tid och när inga krav ställs är det ingen som lägger ner extra tid på att följa 

ett verktyg utan värde. 

 

1.3 Frågeställning 

Hur bör ett verktyg för nyttoanalys utformas för att vara användbart för IT-förvaltningen 

i Landstinget i Kalmar län? 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att beskriva projektprocessen på IT-förvaltningen i Landstinget i 

Kalmar län och utforma ett verktyg för nyttoanalyser som kan stödja prioritering och 

utvärdering av IT-projekt. 
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2. Utförandet av studien 

 

I början av kapitlet presenteras den kvalitativa forskningsmetoden och den abduktiva 

forskningsansats som har använts i studien. Vidare ges en beskrivning och redogörelse 

över hur empirin samlats in och hur vi har valt att arbeta med intervjuerna. Därefter 

beskrivs hur data samlats in till studien för att sedan avslutas med en diskussion om 

trovärdigheten och etiken i denna studie.  

 

 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Vi valde att använda oss av kvalitativ metod då den var mest tillämpbar på den studie vi 

utfört för att besvara vår frågeställning. Holme (1997) förklarar att kvalitativ metod är 

baserad på ett fåtal intervjuer som används för att ge svar på hur forskningssituationen 

ser ut vid starten av forskningen. Vi valde därför att inte använda kvantitativ metod då 

Denscombe (2016) menar att den innefattar att data mäts i siffor och det utföras 

undersökningar samt enkäter. Den passar därför inte att använda sig av i den här studien 

då vi inte har som syfte att ta fram statistik. Bryman och Bell (2013) menar att kvalitativ 

metod innebär att forskningen begränsas till ett specifikt område skapar en större 

möjlighet att forska kring mer komplexa sociala sammanhang vilket går i linje med hur 

vi har arbetat. Då vi valde att fördjupa oss inom ett specifikt område valde vi att 

intervjua ett fåtal utvalda personer  då vi ansåg att det var viktigt att personerna var 

insatta i området för att ge djup till studien. De personer vi intervjuat bidrog med 

kunskap och information om hur deras problematik såg ut när vi började skriva denna 

uppsats. Denscombe (2016) beskriver att det finns fördelar med ett fåtal intervjuer då 

det möjliggör en detaljerad kännedom inom det området vilket behövs för att kunna 

analysera insamlade data.  

 

2.2 Vald forskningsansats  

I denna studie har vi använt oss av abduktiv forskningsansats då vi har en kombination 

av deduktiv och induktiv forskningsansats. Den abduktiv forskningsansats som vi 

arbetat efter innebär som Patel och Davidsson (2011) beskriver är att försöka relatera 

teorin och empirin till forskningsarbetet vilket innebär en kombination av induktiv och 

deduktiv forskningsansats. Till en början arbetade vi utifrån en induktiv 
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forskningsansats då vi valde att först genomföra intervjuer med personer på IT-

förvaltningen innan vi började studera befintliga modeller och teorier. Det här gjordes 

med anledning av det uppdrag vi fått av IT-förvaltningen vilket gjorde att vi behövde 

information om deras behov och problematik. Det går i linje med det Patel och 

Davidsson (2011) beskriver om induktiv forskningsansats som innebär att forskaren 

börjar med att genomföra en studie innan insamling av redan beprövad teori görs. Vi 

kunde sedan utifrån informationen om IT-förvaltningens problematik arbeta vidare på 

hur vi skulle kunna ge dem ett verktyg som motsvarade deras behov av en nyttoanalys. 

Fortsättningsvis genomfördes en forskningsansats i linje med den deduktiva 

forskningsansatsen som Patel och Davisson (2011) samt Bryman och Bell (2013)  

beskriver innebär att använda sig av befintliga modeller och teorier vilket vi gjorde för 

att se om de kunde vara till hjälp vid framtagandet av ett nytt verktyg för nyttoanalyser. 

Det har i studien använts en abduktiv forskningsansats genomgående eftersom vi valt att 

arbeta både med deduktiv-och induktiv forskningsansats då teori och empiri behövt 

jämföras och ställas mot varandra. Vi har varit medvetna om det som Sohlberg och 

Sohlberg (2013) berättar att det kan vara en nackdel med den deduktiva 

forskningsansatsen om teorierna inte leder fram till något nytt utan beskrfätas i slutet. 

Med detta i beaktning har vi arbeta mycket med att utforma vidare dessa teorier till ett 

nytt verktyg för nyttoanalyser som hjälpmedel utifrån IT-förvaltninges behov. 

Avslutningsvis har vi byggt det nya verktyget baserat på befintliga modeller och teorier 

i kombination med den empiri som samlats in för att skapa en så hög användbarhet som 

möjligt till IT-förvaltningen.  

 

2.3 Hur empirin samlats in 

2.3.1 Valet av medverkande personer i studien och deras roller 

De personer som vi har intervjuat arbetar på IT-förvaltningen och har därför kunnat ge 

information som vi behövt för att göra denna studie. Respondenterna som medverkat 

har valts för att bidra med information om hur de arbetar och vilka behovs som finns av 

en nyttoanalys. De har också bidragit med åsikter kring hur ett verktyg bör utformas för 

att passa IT-förvaltningens arbete och verksamhet. Utöver de medverkande personerna 

på IT-förvaltningen fick vi tips från vår kontaktperson Hanna Broberg Danielsson om 

en verksamhetsutvecklare som arbetar på Hälso och sjukvårdsförvaltningen. Det var en 

person som hon ansåg besitter kunskap och information som kunde vara till hjälp i den 

här studien på så sätt att hon kunde bidra med information om hur det fungerar ute i 
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andra verksamheter än just IT-förvaltningen. Denscombe (2016) förklarar att subjektivt 

urval innebär att ta fram information genom att inrikta sig på ett litet antal personer som 

är avsiktligt utvalda. De personer som medverkat i intervjuerna har kunskap och 

erfarenhet som medfört att informationsrika data samlats in. Dessa personer har varit 

respondenter och gett oss information om hur deras behov av en nyttoanalys var och 

några har också haft en roll som informatör. Personerna med roller som informatörer har 

vi haft möten med utöver den intervju som de medverkat i för att diskutera 

utformningen av verktyget i takt med arbetsprocessen av uppsatsen samt att vi kunnat 

vända oss till dem igen när vi haft fler frågor. Dessa möten har gjorts med anledning av 

att få mer information samt diskutera idéer kring det verktyg för nyttoanalys som vi 

utformat till IT-förvaltningen.  

 

2.3.2 Genomförandet av intervjuerna 

Vi har i studien genomfört personliga intervjuer för att skapa en bra kontakt med varje 

respondent. En av våra respondenter kunde inte närvara för en personlig intervju därför 

tog vi beslutet att ta den intervjun över telefon. Det gjordes för att få ta del hens 

kunskap och tankar av nyttoanalyser. En telefonintervju kan vara en nackdel eftersom vi 

inte kunde se respondenten samt se hens uttryck när vi ställde frågorna. Det kan ha gjort 

att vi missade situationer där vi hade haft möjlighet att ställa följdfrågor. Fördelen med 

personliga möten har varit att vi kunnat läsa av respondenternas kroppsspråk och det 

bidrog till att vi kunde skapa en mer personlig kontakt till alla.  

 

Vi utgick från semistrukturerade intervjuer för att intervjuerna skulle ge användbar 

kunskap och information till studien. Vi utformade en intervjuguide för att undvika att 

missa någon viktig fråga. Den här intervjuguiden (se bilaga A) innehöll till en början ett 

visst antal frågor som efter tidens gång har anpassats till respektive respondent under 

intervjuns gång. Frågorna har varit öppna för att intervjun skulle få leda in på 

diskussioner och på så sätt ge mer information. Ibland varierade frågorna på grund av 

att vi stegvis upptäckte att vissa frågor var lite mer svårtolkade eller att vi upptäckt att vi 

missat att ställa en fråga som täckte in en aspekt som var behövlig för vår studie. När 

intervjuerna genomfördes hade vi samma roll varje gång och direkt efter diskuterades 

svaren och hur vi tolkat informationen för att se att båda var överens om det antecknade 

materialet. Om det senare har funnits några oklarheter fanns möjligheten att kontakta 

respondenterna igen för att få klarhet i deras svar. 
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Semistrukturerade intervjuer 

Eliasson (2013) beskriver att semistrukturerade intervjuer innehåller mindre struktur 

och det är till fördel för forskaren om hen har många frågor. Det leder till större säkerhet 

att kunna få in tillräckligt med data till studien. Dalen (2015) och Merriam (2009) 

förklarar att författaren vid semistrukturerade intervjuer bör ha intervjuguider, vilket 

innebär en uppställning av de frågor och områden för att försäkra att de är relevanta för 

forskarens syfte. Dock förklarar Cassel och Simon (2004) att intervjufrågorna inte alltid 

behöver vara helt satta innan genomförande av intervjuerna. Författaren kan därför 

under forskningsperioden lägga till eller ta bort frågor om det gynnar forskningsarbetet. 

Kylén (2004) beskriver semistrukturerade intervjuer som att variationen mellan den 

öppenhet som semistrukturerade intervjuer ger, tillsammans med intervjuguiden skapar 

större flexibilitet i intervjuerna. Det innebär att samtalet delvis begränsas men ger 

möjlighet till ökad interaktion för att ha tillfälle att uppmärksamma följdfrågor vilket 

kan leda in på nya frågor. 

 

2.3.3 Hur empirin bearbetats och analyserats 

Enligt Bryman och Bell (2013) så är ett av de främsta problemen med en kvalitativ 

studie att den vanligtvis tar in väldigt mycket information som sedan behöver granskas. 

Vi har i studien valt att intervjua respondenter för att samla in information som 

möjliggör att vi kan förstå deras problematik kring ett verktyg för nyttoanalys. Bogdan 

och Biklen (2007) förklarade att när all data är insamlad behöver en analys göras. Kvale 

och Brinkmann (2014) menade att forskaren ska bearbeta insamlade data till färre ord 

som möjliggör att likheter och skillnader lättare kan upptäckas. Utifrån den information 

vi fick genom intervjuerna sammanställde vi svaren för att jämföra dem. Det gav oss en 

bättre bild för att kunna se likheter och skillnader mellan respondenternas svar samt 

utifrån det kunna bilda oss en uppfattning om vad som verkligen efterfrågades. Det 

bidrog även till att skapa en ökad förståelse kring hur vi skulle fokusera på att uppfylla 

syftet och uppbyggnaden av studien.  

 

2.4 Insamling av primär- och sekundärdata 

2.4.1  Sekundärdata  

De sekundärkällor som vi använt oss av är insamlade från litteratur, vetenskapliga 

artiklar, rapporter och internethemsidor. Litteraturen har hämtats från 
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Universitetsbiblioteket men även böcker som vi haft i ägo. De vetenskapliga artiklarna 

och internethemsidor som använts har vi hittat genom att använda Google som 

sökmotor. Jacobsen (2002) beskriver sekundärkällor som information som kommer från 

andrahandskällor där det tidigare har gjorts en insamling av information. En nackdel 

med sekundärkällor är att det kan vara svårt att kontrollera var informationen 

ursprungligen kommer ifrån. Fördelarna med att använda de här källorna är dock att det 

sparar tid och resurser när någon annan redan har sammanfattat fakta. Olsson och 

Sörensson (2007) tar upp en till fördel med sekundärkällor som är att det till största del 

erhålls material av hög kvalitet. 

 

2.4.2  Primärdata 

Vi har valt att använda oss av intervjuer då empirin gav ett större värde till studie utifrån 

uppdraget vi haft med IT-förvaltningen. Det är förstahandsinformation som kommer 

direkt från respondenterna där ingen tidigare har bearbetat och formulerat om 

informationen från dem utifrån egna uppfattningar och erfarenheter. Patel och 

Davidsson (2011) förklarar att primärkällor är allt ifrån personintervjuer till 

ögonvittnesskildringar. Jacobsen (2002) menade på att primärdata kommer från det som 

forskarna själv har inhämtat av ursprungskällan vilket exempelvis kan vara intervjuer 

och observationer. Fördelen med primärdata är att forskaren själv kan anpassa den efter 

sitt syfte, medan nackdelen istället är att det är en väldigt tidskrävande process att samla 

in den.  

 

2.5 Hur vi arbetade för att studien skulle uppnå tillförlitlighet 

2.5.1 Validitet 

Resultatet av en forskning menar Patel och Davidsson (2011) behöver vara trovärdig, 

och för att kunna vara det behövs synvinklar utifrån olika aspekter. Bryman och Bell 

(2013) beskriver för att kunna uppnå en hög trovärdighet finns det fyra aspekter som 

bör undersökas. Dessa är överförbarhet, konfirmering, tillförlitlighet och pålitlighet. 

Forskaren menar att överförbarhet innebär att forskarens slutliga resultat ska kunna ses 

ur ett mer generellt perspektiv samt om resultatet går att användas i andra sammanhang. 

Konfirmering beskriver Bryman och Bell (2013) som hur stor del som forskarens egna 

värderingar har påverkat forskningens resultat. Vidare handlar pålitlighet om det 

forskaren har kommit fram nu, går att komma fram till flera gånger om vid nya 
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undersökningar, medan tillförlitlighet istället handlar om hur trovärdig 

forskningsresultatet är. 

 

Vi har försökt att utgå från de här fyra aspekterna under studiens gång för att öka 

trovärdigheten. Denna uppsats är inriktad mot IT-förvaltningen i Landstinget i Kalmar 

län men trots det finns det förutsättningar för att den skulle kunna vara användbar för 

andra landsting runt om i Sverige. En tänkbar svårighet är att andra landsting kan ha 

andra arbetsprocesser som skiljer sig från Landstinget i Kalmar län. Detta gör att 

överförbarhet kan vara relateras men kanske inte fullt ut då den är utformad för att passa 

IT-förvaltningens behov. För att öka vår tillförlitlighet i uppsatsen genomfördes 

intervjuerna på en plats där de kände sig bekväma för att kunna få ut så mycket som 

möjligt av intervjun. De fysiska mötena och intervjuerna genomfördes på IT-

förvaltningens kontor i Kalmar samt hölls en intervju på Kalmar läns sjukhus. Vi valde 

att göra så för att de förhoppningsvis skulle känna sig avslappnade och känna att de 

kunde svara så som de kände.  

 

2.6 Forskningsetik  

Under tiden uppsatsen har skrivits har vi haft forskningsetiken med oss i de val vi gjort. 

Svensson och Starrin (1996) förklarar att forskningsetikens huvudregel är att det är 

viktigt att ingen ska få komma till skada på grund av uppsatsen. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) ligger den största oron i hur relationen mellan författaren och 

respondenterna är. För att undvika missförstånd finns det tre krav som måste uppfyllas 

där det första kravet handlar om att de personer som är inblandade i uppsatsen ska vara 

informerade om vad uppsatsens syfte är. Det andra kravet innefattar tyngden av hur 

viktigt det är att de personer som är inblandade ska ha gett sitt samtycke till att 

medverka i uppsatsen, samt att de är medvetna att de när som helst kan avbryta (Bryman 

& Bell, 2013). Det tredje och sista kravet förklarar Svensson och Starrin (1996) innebär 

att det är viktigt att den information som samlats in ska hanteras med konfidentialitet. 

 

När vi fick kontakt med våra respondenter började vi med att berätta vårt syfte med 

denna studie vilket har gjorts för att de direkt ska få en förståelse till vad vi önskar att 

intervjun ska bidra med. Respondenterna har gjort intervjuerna av fri vilja för att de 

ville hjälpa oss och finner ett intresse i studiens ämne. Då studien skrivs på uppdrag av 

IT-förvaltningen i Landstinget i Kalmar län som är en del av offentliga sektorn kan det 
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finnas känslig information. Därför har vi varit extra försiktiga med vad som får 

omnämnas i denna studie. Vi har också frågat varje respondent om de vill vara anonyma 

eller om de är bekväma med att nämnas till deras riktiga namn i denna uppsats. 
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3. Teoretisk referensram och modeller  

 

I det här kapitlet har vi identifierat tre normativa teorier som relaterar till de behov 

som uttryckts av IT-förvaltningen som vi redogört för i avsnitt 1.2. Detta kapitlet är 

uppdelat i olika delar där vi börjar med att gå igenom PENG-modellen då det är en 

allmänt känd modell som används vid nyttoanalyser samt då den ibland nämndes under 

intervjuerna. Andra delen av kapitlet består utav en modell för nyttoanalyser som är 

framtagen av ESV med fokus på att den ska kunna användas i den offentliga sektorn. 

Den tredje modellen för nyttoanalyser är Kostnads-nyttoanalysen som även den är en 

känd modell för nyttoanalyser. De är här tre nämnda modellerna för nyttoanalyser har 

valts då de används i liknande situationer som IT-förvaltningen har. Vidare följs 

teorikapitlet av teorier om uppföljning och utvärdering av IT-projekt. Kapitlet avslutas 

med en diskussion om olika aspekter som genomgående beskrivs i ovannämnda delar i 

teorin. Matrisen visar på hur modellerna förhåller sig till varandra när det kommer till 

de respektive modellernas styrkor och svagheter samt vad de främst fokuserar på för att 

ge en idé kring hur en nyttoanalys bör vara uppbyggd.

 

 

3.1 PENG-modellen 

3.1.1 Bakgrund till PENG-modellen 

PENG är en förkortning av Prioritera enligt NyttoGrunder, som uppkom i mitten på 

1990-talet. Modellens ena syfte är att skapa ett hjälpmedel som kunde bidra till 

utvecklingen av hela verksamheten. Det andra syftet är att kunna beräkna fram de 

huvudsakliga nyttorna i ett projekt. Det här baserades på att författarna insåg att det 

behövdes mer kunskap för involverade personer kring vad det är som skapar nytta men 

också vad som inte gör det i verksamheten. Det gäller att både de som tar besluten och 

de som utför investeringen har kunskap om nyttorna med investeringen. Modellen ska 

vara lätthanterlig för att på ett strukturerat sätt beräkna nyttorna vilket kan till 

förbättring inom verksamheten. (Dahlgren et. al. 2006) 
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3.1.2  PENG-modellens uppbyggnad 

Basmodellen         

  

    

  

Förberedelsefasen 

   

  

1. Skapa insikt och syften 

  

  

2. Skapa insikt och utse deltagare 

 

  

3. Bestäm och avgränsa objektet 

 

  

4. Beskriv objektet 

   

  

5. Identifiera nyttoeffekter 

  

  

  

    

  

Genomförandefasen 

  

  

6. Klargör sambanden i en nyttostruktur 

 

  

7. Värdera nyttoeffekterna 

  

  

8. Definiera och värdera kostnaden 

 

  

  

    

  

Kvalitetsfasen 

   

  

9. Klassificera nytta och gör hinder analys   

10. Beräkna nettonyttan och fastställ hemtagnings ansvar 

 

Figur 1 Summering av PENG-modellens faser. 

 

Förberedelsefasen 

I förberedelsefasen ska det beslutas vilket syfte som ska gälla för projektet och vad det 

finns för mål som ska uppnås. PENG-analysen ska genomföras med den anledning att 

utfallet och resultatet ska kunna påverkas. Det ska i denna fas skapas en insikt för en 

uppdragsgivare och en analysgrupp. Uppdragsgivaren har som uppgift att utse en 

analysgrupp som sedan ska genomföra en analys utifrån den kompetens som gruppen 

besitter. Gruppen bör bestå av fem till åtta personer för att det ska finnas en bra 

gruppdynamik där två personer får som ansvar att fokusera på nyttovärderingarna. 

Analysgruppen behöver ha motivationen för att genomföra en analys enligt PENG-

modellen då det är en betydelsefull framgångsfaktor för att projektet ska bli lyckat. Om 

projektet inte har rätt deltagare bör en övervägning göras om det överhuvudtaget ska 

genomföras en nyttovärdering. När ett projekt ska göras behöver det finnas en tydlig 

definition på vad som ska analyseras och om det behövs göras eventuella avgränsningar. 
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En beskrivning bör innehåll några av följande punkter: mål, processbeskrivning, 

förbättringsförslag, problemanalys, tidsplan och faktauppgifter. (Dahlgren et. al. 2006) 

 

Genomförandefasen 

Alla nyttoeffekter ska tillsammans identifieras och skrivas samman som detta projekt 

kan och förväntas leda till vilket kan vara både positiva men även negativa effekter. I 

den offentliga verksamheten handlar nyttan om hur den påverkas internt och vilka 

förbättringar som behöver ske där, exempelvis patientsäkerhet. Därför är det viktigt att 

kunna klara göra sambanden av hur saker påverkar varandra samtidigt som vart i 

organisationen det sker. Det är slutnytta som är det viktiga när en nytta ska värderas. 

Vanligt förekommande är att nytta mäts i sparad tid istället för i kronor. Utifrån 

tidsbesparingar finns det olika möjligheter vad det kan medföra för en verksamhet och 

hur det kan utnyttjas på bästa sätt. Det är den eller de personer som besitter mest 

kompetens som ska göra värderingen för att det ska bli så hög tillförlitlighet som 

möjligt. När bedömningen genomförs är det första som bedöms börnytta vilket innebär 

det nyttovärde som förväntas att kunna uppnå vid periodens slut. Börnyttan beräknas för 

att kunna göra jämförelser hur nyttan utvecklas under perioden. Projektledare är oftast 

den person som har investerings-och kostnads fakta och bidrar med detaljer för 

projekten. (Dahlgren et. al. 2006) 

 

Kvalitetsfasen 

I den sista fasen görs en kvalitetsgranskning av resultatet där en del är att klassificera 

nyttorna utifrån hur direkta och säkra de är. Det finns tre olika klasser för att beräkna 

nyttan (Dahlgren et. al. 2006). 

 

Svårvärderad nytta 

Indirekt resultatpåverkande nytta 

Direkt resultatpåverkande nytta 

Figur 2 beskriver PENG-modellens sätt att värdera nyttor. 

 

Grön nytta= Nyttan är säker och går direkt på resultat. 

Gul nytta= Nyttan är något osäkrare. först måste en åtgärd vidtas eller en förbättring 

bevisas innan nyttan uppstår. 



15 

 

Röd nytta= Nyttan är svår att sätta ett exakt värde på och därmed osäkrare än de två 

tidigare (Dahlgren et. al. 2006). 

 

En del i PENG-modellen är att en hindersanalysen ska göras för att ta reda på om det 

finns det några hinder för att nyttan ska uppnås. Om det finns ett hinder för någon nytta 

behöver det finnas en medvetenhet om det för att eventuellt kunna genomföra en åtgärd 

för att eliminera det hinder som kan uppstå. Det slutliga steget i fasen är att nettonyttan 

ska beräknas och hemtagningen säkerhetsställas. Resultatet av PENG-analysen är 

användbar vid början av en investering samt vid uppföljning av investeringen. En 

nyttoanalys som utformas med PENG-modellens metodik kan fylla ett syfte vid andra 

faser och delprocesser än bara den ekonomiska bedömningen (Dahlgren et. al. 2006). 

Nilsson och Olve (2013) beskriver dock att just beräkningen av mått som inte hör till 

lönsamhetsmåtten är svårare att mäta vilket innebär en större komplexitet i beräkningen. 

Bonell, Ström och Wieslander (2007) beskriver en negativ aspekt som framkommit med 

PENG-modellen är att den saknar fullständiga verktyg för att kunna identifiera och 

värdera de nyttor som anses vara kvalitativa. 

 

3.2 Ekonomistyrningsverket 

3.2.1 Introduktion av ESV 

ESV står för Ekonomistyrningsverket (2018, C) och det är en förvaltningsmyndighet 

som arbetar under Finansdepartementet. Deras arbete innebär bland annat att utveckla 

statliga myndigheters ekonomistyrning samt utför de även analyser och prognoser på 

statens ekonomi. De arbetar även för att på olika sätt kunna bidra till att exempelvis 

statens budgetmål uppnås samt ser till att EU-medlen hanteras på ett rätt sätt.  

 

3.2.2 ESV:s verktyg för nyttoanalys 

ESV beskriver statsförvaltningen som att de inte har kommit så långt inom sin kunskap 

kring nyttorealisering. De anser därför att de bör bli bättre att utveckla sina 

verksamheter inom digitalisering. En ökad kunskap inom nyttorealisering skulle kunna 

bidra till ett bättre underlag för investeringar som ska göras. Det skulle också kunna 

förbättra förmågan att säkerställa hemtagningen av den uppskattade nyttan. ESV menar 

att om det inte sker en förbättring inom detta området finns det risk att beslut om 

investeringar tas på underlag som inte har helt korrekta förutsättningar. Därför har ESV 

gett ut olika metoder och mallar för hur nyttorealisering kan gå till 
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(Ekonomistyrningsverket 2018, D). ESV har skapat en modell för nyttorealisering som 

är framtagen för myndigheter som de kan använda sig av vid beräkning av nyttan för 

olika projekt (Ekonomistyrningsverket, 2017, E).    

 

3.3 Kostnads-nyttoanalys 

En kostnads-nyttoanalys har som syfte att vara ett hjälpmedel när beslut ska fattas. Den 

bygger på att redogöra för identifierade konsekvenser, positiva respektive negativa för 

att i ett projekt jämföra hur de förhåller sig till varandra. Analysen kan göras innan ett 

projekt har påbörjats eller efteråt när det är genomfört. Kostnads-nyttoanalysens lägger 

stor vikt vid nyttor och kostnader på samhällsnivå (Naturvårdsverket, 2008). Vidare 

görs i kostnads-nyttoanalysen ett försök till att värdera och sammanställa värdet av och 

kostnaderna och nyttorna. Det är nyttor och kostnader som sammanställts i ett projekt 

ska sedan avgöra om det kan vara värt att genomföra eller inte. En kostnads-nyttoanalys 

strävar efter att sätta värdena i monetära termer. En annan viktig aspekt är att alla de 

resurser som används ska värderas även om än de egentligen inte har varit en kostnad 

(Sandberg & Faugert, 2016). 

 

Det är tre steg i processen; identifiering, kvantifiering och värdering av effekter samt 

konsekvenser (Klaesson & Petterson, 2017). Steg ett är att identifiera 

handlingsalternativ med syftet att de ska bidra till uppfyllelse av målen. I det andra 

steget ska en uppfattning om vilka konsekvenser som projektet kan medföra tas fram 

och vilken tidpunkt det sker. När konsekvenserna jämförs underlättar det om 

majoriteten av nyttorna är uttryckt i monetära termer men de kan vara svårdefinierade i 

vissa fall. När det är genomfört kan steg tre påbörjas som innebär att jämföra alla 

konsekvenser och därmed se vilket handlingsalternativ det bästa. Ett kriterium som är 

vanligt när en kostnads-nyttoanalys används är att samhällsekonomisk lönsamhet ska 

föreligga. För att kriteriet ska vara uppfyllt bör samtliga nyttor överstiga samtliga 

kostnader, det vill säga nytta är högre än kostnaden (Naturvårdsverket, 2008).  
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Figur 3 Beskriver hur en kostnads-nyttoanalys är uppbyggnad. (Naturvårdsverket, 

2008) 

 

3.4 Uppföljning av projekt 

Nordberg (2008) samt Wisén och Lindblom (2015) förklarar att uppföljning möjliggör 

att se hur projektet utvecklas under processen jämfört med den gjorda projektplanen. 

Författarna beskriver att uppföljning är ett sätt för beställaren av projektet att följa upp 

hur projektet går jämfört med den satta projektplanen. Wisén och Lindblom (2015) 

menar att en planering av ett projekt går förlorad om det inte utförs någon uppföljning. 

Ett av de främsta syftena menar de är att uppföljning möjliggör för projektdeltagarna att 

upptäcka felaktigheter och på så sätt hinna åtgärda dem i tid. Uppföljning handlar inte 

endast om att en del i projektet ska följas upp utan det är av betydelse att det 

regelbundet görs av hela projektet. Antvik (2014) beskriver att uppföljning handlar om 

att alla delar i projektet ska granskas och utvärderas för att få en helhetsbild. Författarna 

menar vidare att uppföljning bör göras internt men att det är minst lika viktigt att göra 

uppföljning på bland annat hur leverantörers resultat och prestation är. Misslyckas 

leverantören att uppfylla sina åtaganden så finns det stor risk att beställaren av projektet 

inte lyckas få sitt projekt uppfyllt.  

  

3.5 Utvärdering av projekt 

Sandberg och Faguert (2016) anser att begreppet utvärdering är vanligt förekommande 

inom den offentliga sektorn och det förkommer olika definitioner för det. Hagström och 

Mattson (2010) skriver att en utvärdering är något som ska reflektera effekter, resultatet 

och målen av projektet. Sandberg och Faugert (2016) fortsätter beskriva utvärdering 

som en process där det finns flera delar för att den fylla en funktion. När en utvärdering 
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ska göras måste den ha ett syfte som ska klargöras då det kan finnas flera anledningar 

till varför utvärdering behöver göras. Ytterligare en betydelsefull del är vem det är som 

berörs av utvärderingen och vilka som ska vara involverade i utvärderingen. Enligt 

Wisén och Lindblom (2015) har utvärdering en bidragande del till att organisationen 

hela tiden ökar sin kunskap kring projekten och ger möjlighet till att kunna dra lärdom 

av dem. Hagström och Mattson (2010) påpekar att det är viktigt att ha i åtanke vem som 

ska använda den och vad det medför för intresse av utvärderingen. Wisén och Lindblom 

(2015) anser att projektets storlek också spelar roll när utvärderingen ska göras och att 

både kvantitativa och kvalitativa data ska presenteras. För att en effektiv utvärdering ska 

genomföras behöver den ha en planering och vid utformandet bör tider, kostnader, 

resurser, kvaliteter samt eventuella avvikelser diskuteras. Vidare säger Sandberg och 

Faugert (2016) att när utvärderingen ska påbörjas är det en fördel att ha utformat frågor 

som ska ha blivit besvarade när den avslutas då fokus ligger på utvärdering av endast 

mål och inte effekter. Utvärderingen av målet ska försöka bidra till om utfallet av en 

genomförd åtgärd överensstämmer med dess mål för att på så sätt avgöra om insatsen 

lett till det önskade resultatet. 

 

3.6 Styrning av verksamheter 

3.6.1 Styrning med rätt chef  

Anthony et. al. (2014) beskriver att chefer brukar befinna sig i situationer där det 

vanligtvis inte finns tydligt definierade regler och måste därför utifrån sitt eget omdöme 

avgöra vilka handlingar som måste göras. När en chef ska rekryteras behöver den ha 

egenskaper, kunskaper och insikter som passar för att leda den verksamhet som bedrivs. 

När en chef har de förmågor som krävs för att hen ska kunna utöva kontroll och påverka 

det beteendet som finns i verksamheten. En chef behöver ha personal som tillsammans 

kan arbeta för att driva verksamheten framåt. Chefens ledarskap har en viktig inverkan i 

de beslut som ska tas för att få personalen att arbeta för att nå uppsatta mål. En viktig 

del är att cheferna ska ha möjlighet att få den utbildning och kunskap som krävs för att 

kunna ta beslut vilket leder till ett effektivare arbete. En chef bör arbeta utifrån den 

kultur som verksamheten har för att alla ska vilja vara delaktiga och skapa sociala 

relationer med varandra. Det kan stärka en verksamhet om de är mer synkade och 

känner en gemenskap.  
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Anthony et.al. (2014) förklarar vidare att verksamheter har ofta processer som chefer 

måste följa i de beslut som tas, till exempel har de specifika processer när det kommer 

till hur de ska ta fram rapporter för budgetar och arbeta med personalfrågor. Den chef 

som rekryteras behöver har förmågor att ta beslut som skapar kontroll över hur 

resultaten ska uppnås i förhållande till de uppsatta målen. Om de inte uppnår budgeten 

behöver det göras en analys för att se hur arbetet kan förbättras för att det ska leda till att 

målen uppnås. Om det inte skulle bli någon förbättring när det analyserats och 

arbetssättet ändras kanske inte rätt chef blev rekryterad.  

 

3.6.2 Styrning genom budgetprocessen 

När en budget ska göras finns det en process som heter top-down budgeting vilket 

innebär att cheferna huvudsakligen arbetar med att ta fram budgeten för hela 

verksamheten. Det är chefen högst upp i organisationen som har sista ordet och cheferna 

på lägre nivåer får inte vara lika delaktiga i utförandet av budgeten. Budgeten bryts 

sedan ner på detaljnivå och skickas ut till respektive chef på varje avdelning lägre ner i 

organisationen för att granska den. De här cheferna har då en möjlighet att vara 

delaktiga i framtagandet av budgeten och komma med förslag på förbättringar. Vidare 

ska det sedan förmedlas till högsta chefen som sätter budgeten. Fördelen med denna 

budgetprocess är att den går ganska snabbt att genomföra när de högre cheferna kan 

avgöra hur budgeten ska se ut baserat på förväntningar om framtida resultat. Nackdelar 

med att en budgetprocess styrs på detta sätt är risken för att den blir orealistisk när 

cheferna i lägre nivåer inte får vara delaktiga. När cheferna på lägre nivåer inte får vara 

lika delaktiga i budgetprocessen bidrar det till ett minskat engagemang för att arbeta för 

att uppnå budgeten. (Anthony et. al. 2014) 

 

3.6.3 Organiska och informella styrmedel 

Organiska styrsystem innefattar ett informellt styrmedel beskriver Anthony et. al. 

(2014)   och enligt Nilsson och Olve (2014) syftar det till att det i verksamheten ska 

finnas rätt personer som har rätt kompetens för de arbetsuppgifter som ska utföras. 

Vidare säger Häll och Persson (2013) att den formella styrningen kan anses ha oskrivna 

regler om förväntningarna och uppförandet av de anställda. Anthony et. al. (2014) 

förklarar vidare att de anställda motiveras av känslan att de får vara med och bidra till 

uppfyllelse av verksamhetens mål vilket är en viktig del i verksamhetens kultur. Det 

skapar en känsla gemenskap och de anställda arbetar mer utifrån ett horisontellt 
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perspektiv för att uppnå bättre kommunikation. De anställda kommunicerar mer med 

varandra när det finns en informell verksamhetskultur och inte har en strikt struktur. 

Kulturen har en stärkande inverkan i chefernas sätt att leda vilket vanligtvis utgör deras 

reflektioner som kommer högre upp i ledet. Nilsson och Olve (2014) menar att kultur är 

de normer och värderingar som finns i verksamheten. I det organiska styrsystemet 

beskriver Anthony et. al. (2014) att det arbetas utifrån både ett externt och internt 

perspektiv. 

 

3.6.4 Mekaniska och formella styrmedel 

Anthony et. al. (2014) beskriver att mekaniska styrmedel arbetar utifrån ett formellt sätt 

att leda organisation vilket gör att regler och hög struktur symboliserar sättet att arbeta. 

Det mekaniska styrmedlet är ett strikt och strukturerat sätt att styra en verksamhet vilket 

även Lindvall (2001) menar då formella styrmedel brukar vara bundna till många regler 

och system. Rapporter och nogranna uppföljningar är vanligt förekommande när det 

kommer till till formella styrmedel samt uppföljningar av dem. Det mekaniska 

styrsystemet handlar mer om hur verksamheten internt ska arbeta med planering och 

budgetar, än att lägga ner tid och energi på externa intressenter som exempelvis 

långivare, stat och kommun. 

 

3.7 Översiktlig jämförelse av modellernas karaktär 

Vi har identifierat några aspekter som är genomgående för de tre modeller vi använt oss 

av. Dessa aspekter har delvis valts att användas då de under intervjuernas gång har 

nämnts som viktiga delar att ha med i en nyttoanalys. De har också valts då det är 

aspekter som nämnts i de tre normativa teorierna. Modellerna beskrivs utifrån låg, 

medel och hög nivå som grundar sig i vår reflektion av dem.  
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Tabell 1 Matrisen visar skillnader och likheter för modellerna på olika områden. 

Aspekter PENG-modellen Kostnads-

nyttoanalys 

ESV:s modell 

Mätbarhet av monetära 

nyttor 

Hög Hög Hög 

Mätbarhet av 

kvalitativa nyttor 

Medel Låg Hög 

Komplexitet och 

detaljnivå 

Hög Medel Hög 

Uppföljning/utvärdering Medel Låg Medel 

Styrning Formell & inslag av 

informell 

Formell Formell & 

Informell 

 

3.7.1 Mätbarhet av monetära nyttor 

Utifrån ovanstående matris har alla tre modeller en hög mätbarhet när det kommer till 

de monetära nyttorna. Alla modeller anser detta som det enklaste att mäta och 

huvudsakliga utgångspunkten i nyttoanalysen. Monetära termer är det som är mest 

konkret och är lättare att värdera i kronor än exempelvis ökad patientsäkerhet. När det 

går att sätta en siffra på en nytta i exempelvis kronor kan det vara en utgångspunkt för 

det mekaniska styrmedlet där utförande av rapporter har en viktig del i arbetsprocessen. 

Det innebär att det ska vara struktur och göras uppföljning regelbundet vilket i det här 

fallet skulle kunna göras med de monetära nyttorna som beskrivits i siffror. 

 

3.7.2 Mätbarhet av kvalitativa nyttor 

När det kommer till de kvalitativa nyttorna ligger alla modeller på olika nivåer i hur bra 

de är på att mäta kvalitativa nyttor. Det har getts kritik mot kostnads-nyttoanalysen 

angående att den lägger för stor vikt vid monetära termer då det är enklare vid en 

investering vilket är anledningen till den låga mätbarheten. Kostnads-nyttoanalysen har 

ingen del i utformandet av modellen som visar värdet av kvalitativa nyttor vilket de 

andra två modellerna har. PENG-modellens sätt att mäta de kvalitativa nyttorna är 

baserat på en färgskala där tre färger ska visa på hur lätt- eller svårvärderade nyttorna är. 
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Det ger mest en bild av hur säkert det är att nyttorna uppfylls och inte konkret vad de 

har för värde som gör att den ligger på medelnivå. Det som skiljer ESV:s modell från de 

andra två modellerna är att de istället gör tydliga uppställningar och beskrivningar av 

respektive nytta. ESV:s modell använder sig även av en nyttoskala som ger ett bättre 

helhetsperspektiv av varje nyttas värde vilket gör att den kan anses ha hög mätbarhet av 

kvalitativa nyttor. Mätandet av kvalitativa nyttor kan gå i linje med ett organiskt sätt att 

styra för det externa och interna intresset. De här nyttorna skulle kunna innefatta att 

kunna mäta nyttor som är svårare att värdera i monetära termer vilket exempelvis kan 

vara kundnöjdhet och mindre stress som visar på ett internt och externt fokus. 

 

3.7.3  Komplexitet och detaljnivå 

Vidare så anses alla modeller vara komplexa med mycket detaljer kring utförandet av 

nyttoanalysen men främst PENG-modellen och ESV har en hög nivå. ESV:s modell har 

många olika delar som ska göras och fyllas i vilket bidrar till att den blir omfattande och 

därmed komplex. Det går även i linje med PENG-modellen som även den görs i många 

steg fördelat på tre faser. Anledningen till att kostnads-nyttoanalysen blir på en 

medelnivå är för att den har inte lika många steg och tar inte upp kvalitativa nyttor lika 

ingående och på ett lika pedagogiskt sätt som de andra två modellerna gör. Den höga 

detaljnivån som ESV:s modell och PENG-modellen har är tydlig och därför bra men det 

medför också att de blir tidskrävande vilket kan ses som en nackdel med modellerna.  

 

3.7.4 Uppföljning och utvärdering 

Uppföljningen och utvärderingen av modellerna ligger inte på den högsta nivån då de 

lägger störst vikt i början av utförandet av en nyttoanalys och inte när ett projekt 

avslutas. Det finns därför möjligheter för alla tre modellerna att förbättra sig på detta 

området då det utifrån både ett teoretiskt och praktiskt perspektiv spelar en viktig roll 

som ger lärdom för framtida projekt. En uppföljning bör göras under projektprocessen 

för att se om det skett en avvikelse från den bestämda projektplanen. Det behöver med 

anledning av det finnas en chef som tar ansvar för att en utvärdering görs vid avslutet 

för att se om projektets resultat uppnått de uppsatta målen.  

 

3.7.5 Styrning 

När det kommer till styrningen i modellerna är de till största del formella då de har 

tydliga processer och riktlinjer kring hur en nyttoanalys ska upprättas. Det kan därför 
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liknas vid ett mekaniskt sätt att styra arbetet för genomförandet av modellerna. ESV kan 

anses att även vara informell då den fokuserar mer externt på grund av hur modellen är 

utformad till att passa den offentliga sektorn och mätandet av kvalitativa nyttor. Det 

informella är den delen av det organiska sättet att styra när det kommer till att försöka 

mäta kvalitativa nyttor vilket gör att ESV:s modellen har inslag av både formella och 

informella styrmedel. PENG-modellen kan anses ha inslag av informella styrmedel 

eftersom de ligger på en medelnivå vilket beskrivits i 3.7.2. Kostnads-nyttoanalysen 

anses däremot endast vara formell mot den förklaringen som beskrivits i 3.7.1 om att 

den främst mäter monetära nyttor.  
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4. Praktiska förutsättningar för prioritering bland projekt  

 

I detta kapitel presenteras först informanter och respodenter som har medverkat i 

studien och vilka roller de har haft för att tydligöra hur delaktiga de varit i studien. 

Vidare beskrivs hur medverkande personer från IT-förvaltningen upplever dagens 

arbete med prioritering bland IT-projekt och behovet av nyttoanalyser samt vilka 

erfarenheter som finns av att arbeta med nyttoanalyser. Därefter beskrivs deras 

problematik kring uppföljning och utvärdering av projekt.  

 

 

4.1 Medverkande personer i studien 

 

Tabell 2 Presentation av medverkande personer i studien. 

Intervjuperson Arbetstitel Arbetsplats –

landstinget 

Datum för 

intervjuerna 

Roll 

Anna Ståhlbrand 

Sundh 

Basenhetschef IT-förvaltningen 2018-04-09 Intervju och 

informatör 

Mårten Lundberg Teamledare på 

projektkontoret 

IT-förvaltningen 2018-04-09 Intervju och 

informatör 

Jan Hägersand Ekonomichef IT-förvaltningen 2018-04-17 Intervju 

Hanna Broberg 

Danielsson 

Projektledare IT-förvaltningen 2018-04-11 Intervju och 

informatör 

Birgitta Berglund Projektledare IT-förvaltningen 2018-04-05 Intervju 

Ylva Johansson Systemförvaltare 

Beslutsstöds 

IT-förvaltningen 2018-04-24 Intervju 

Anne Lindell Systemförvaltare 

Beslutsstöds  

IT-förvaltningen 2018-04-24 Intervju 

Eva Järvholm IT-strateg, främst mot 

e-hälsa 

IT-förvaltningen 2018-04-27 Intervju 

Helena Modin Verksamhetsutvecklare HSF 2018-05-16 Intervju 
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4.2  Hur IT-förvaltningen arbetar med nyttoanalyser 

4.2.1 IT-förvaltningens arbete vid prioritering bland projekt 

Anna Ståhlbrand Sundh berättar att IT-förvaltningen har åtta anställda projektledare 

som driver två till tre stycken projekt var som både varierar tidsmässigt och i 

komplexiteten. Projektledarna arbetar huvudsakligen med projekt som är kopplade till 

IT-digitalisering. Det kan vara projekt som innebär att koppla samman datasystem som 

inte samverkar med varandra men också uppdateringar av befintliga system för ett 

effektivare arbete. Anna Ståhlbrand Sundh berättar att en problematik med projekten är 

deras storlek som kan göra att det påverkar flera olika verksamheter och avdelningar 

inom landstinget vilket blir komplext att redovisa när många är involverade i projekten. 

  

Hanna Broberg Danielsson berättar att det finns cirka 50 stycken projekt som ligger och 

väntar på att någon av projektledarna ska få dem tilldelade sig så att de kan startas upp. 

På grund av antalet projekt som väntar behöver Anna Ståhlbrand Sundh och Mårten 

Lundgren ett underlag och verktyg som beskriver nyttan av varje projekt. Verktygets 

syfte är att utifrån det kunna göra bedömningar om vilka projekt som ska prioriteras. 

Det finns projekt som bland annat är lagstadgade och de går först i turordningen men 

efter det måste det finnas en stark grund till vilka projekt som ska påbörjas. Under 

intervjun med Mårten Lundgren berättar han att tillsammans med Anna Ståhlbrand 

Sundh har de sju kriterier som de använder sig av när de ska välja ut vilka projekt som 

ska göras. De sju kriterierna de utgår från är följande: 

 

1. Lagkrav: innebär projekt som IT-förvaltningen måste genomföra vilket gör att 

de inte kan prioriteras bort. 

2. Politiskt alternativt offentligt viktig: det är projekt som kommer från politiken 

vilket exempelvis kan vara införandet av KRY-appen.  

3. Straff: kan exempelvis vara att landstinget vill byta IT-leverantör och gör de 

inte det inom en viss avtalad period kan de behöva betala straffavgifter för det.  

4. Strategiska projekt: det kan vara projekt som inte ger jättemycket nytta för 

tillfället men som kan leda till förbättringar längre fram, exempelvis projekt som 

handlar om att Landstingen i Sverige ska ha liknande arbetssätt. 

5. Säkerhet: handlar om projekt som ska bidra till högre säkerhet, exempelvis ökat 

skydd för patienters privata information. 
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6. Projektprogram: är en sammansättning av flera mindre projekt men som alla 

ska mynna ut i ett större projektmål, exempelvis göra Kalmar till en mer 

attraktiv stad. 

7. Nytta: här handlar det om projekt som ska uppvisa mätbara nyttor.  

 

Anna Ståhlbrand Sundh och Mårten Lundberg menar att när projekten väljs rangordnas 

de utefter vilka kriterier som uppfylls och därför skapar en bild av de viktigaste. En 

nyttoanalys skulle göra det möjligt att mäta nyttan i de projekt som inte innefattar något 

av de andra kriterierna. 

 

4.2.2 IT-förvaltningens erfarenheter av arbete med nyttoanalyser 

Idag finns en projektil (se figur nedan) som de eftersträvar att arbeta mot men det görs 

inte till fullo i praktiken enligt Mårten Lundgren. Anna Ståhlbrand Sundh menar på att 

de projekt som ska genomföras kommer från olika delar av landstingets verksamheter 

och ibland utifrån lagkrav samt politisk nivå. Projekten har en beställare som vill att 

deras projekt ska genomföras men vanligtvis kommer det inte med några underlag för 

nyttoanalyser. En av anledningarna till detta är på grund av att kravet inte finns på att en 

utvärdering ska göras efter det är avslutat vilket gör att ingen ser meningen med att göra 

en i början som sedan inte utvärderas vilket både Anna Ståhlbrand Sundh, Mårten 

Lundgren och Jan Hägersand säger. 

 

Figur 4 Förklaring: 

Initiering, Planering, Genomförande och Avslut är fyra faser för en projektprocess. 

BP0: Här bestäms om projektet ska genomföras. 

BP1: Här beslutas om planeringsfasen ska inledas. 

BP2: Ta ett beslut om genomförandefasen ska göras. 

BP3: Det ska tas ett beslut under genomförande om eventuella del leveranser. 
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BP4: Beslut ska tas om projektets resultat godkänds och den avslutande fasen kan 

inledas. 

BP5: Här avgörs om slutrapporten för projekt ska godkännas. 

Rubrikerna under faserna är påminnelser om arbetsuppgifter som behöver beaktas i 

projektet vi den tidpunkten. 

 

Eva Järvholm har inga egna erfarenheter med att arbeta med en nyttoanalys men har 

försökt att använda sig av PENG-modellen tidigare. Hon upplevde att den var väldigt 

komplicerad på grund av storleken vilket gjorde den tidskrävande. Birgitta Berglund 

anser att när det inte finns en modell för nyttoanalys att arbeta utifrån går projektledarna 

på känslan av vad de tror är det bästa valet. Större delen av projekten idag är inte 

möjliga att mäta utifrån kostnader och intäkter utan tiden och patientsäkerheten är 

viktiga delar. Mårten Lundgren har försökt använda sig av PENG-modellen tidigare och 

hans uppfattning av den är att modellen är för komplicerad. Med anledning av detta har 

han valt att inte använda sig av PENG-modellen då den bland annat var för 

tidskrävande. Eva Järvholm tycker dock att det finns fördelar med PENG-modellen då 

den är visuell vilket innebär att den är enkel att kommunicera ut till de berörda 

personerna som ska arbeta med den. Birgitta Berglund nämnde under intervjun att hon 

kände till att PENG-modellen fanns och att den skulle kunna användas vid en 

nyttoanalys. Vidare säger Birgitta Berglund att hon tror att den skulle kunna anpassas 

till IT-förvaltningen då hon läst om en annan offentlig verksamhet som gjort det. Även 

Hanna Broberg Danielsson kände till PENG-modellen och tyckte att den kunde vara bra 

att använda sig av men att den dock inte fångade upp de kvalitativa och svårvärderade 

nyttorna tillräckligt för att vara helt användbar på IT-förvaltningen.  

 

4.3 Hur IT-förvaltningen arbetar med utvärdering 

 

Anna Ståhlbrand Sundh och Mårten Lundgren har ett liknande synsätt på att projektets 

resultat vanligtvis har en ansvarig person men det är sällan det sker att resultatet 

redovisas vidare inom landstinget. Till viss del beror det på att de saknar ett bra verktyg 

för att kunna genomföra en nyttoanalys som kan användas genom projektprocessen. Eva 

Järvholm anser även hon att utvärderingen har en väsentlig roll i projektprocessen så 

därför är det av betydelse att en person tar på sig ansvaret för att det blir gjort. Hon 

menar även att för att en uppföljning och utvärdering ska kunna genomföras krävs det 
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att den fångar upp alla avdelningar eller verksamheter där det skett en förändring. En 

anledning till detta är för att ett projekt ibland kan utföras på en avdelning men nyttan 

uppstår istället på andra avdelningar och verksamheter i landstinget. Helena Modin 

ansåg att när uppföljning och utvärdering av ett projekt ska göras bör både 

projektledaren som drivit projekt och beställaren tillsammans genomföra utvärderingen.  

  

När det kommer till utvärdering är det av betydelse vad den uppnådda nyttan kan bidra 

till. Ett exempel på en sådan nytta kan vara ett projekt som leder till att verksamheten 

sparar in tid genom investeringen. I en sådan situation menar Eva Järvholm att det är 

viktigt att någon följer upp och utvärderar vad de gör med den tid som då blir över. På 

så sätt menar hon att det är viktigt att det från början finns en tydlig plan på vad 

verksamheten ska göra med den sparade tiden, så den inte fylls med något ineffektiv 

arbetsuppgift. Vidare säger Eva Järvholm att det finns mycket data samlat i systemen 

som skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt och framförallt mer vid utvärdering av 

projekt. Detta är något som Ylva Johansson och Anne Lindell på utdata arbetar dagligen 

med. Ylva Johansson och Anne Lindell berättar att de har möjlighet att ta fram data som 

har någon form av värde, främst i siffror. Det är dock svårare att ta reda på statistik och 

göra rapporter när det är skrivet i ord. De berättar även att det är vanligt att rapporter 

görs för att följa upp resultatet av olika projekt men då kopplade till mätbara värden i 

siffror. 

 

4.4 IT-förvaltningens behov av olika egenskaper för nyttoanalys 

Majoriteten av respondenterna är eniga och tynger på vikten av att IT-förvaltningen 

behöver ett verktyg för nyttoanalyser som är enkelt att använda sig eftersom det är 

många personer som är inblandade i projekten. För att verktyget ska kunna användas 

och bli ett komplement till arbetsprocessen bör den inte vara för komplicerad och inte 

heller innehålla för många olika moment. Det finns projekt som IT-förvaltningen 

behöver påbörja på grund av yttre omständigheter som exempel lagkrav men de andra 

projekten kan inte alltid värderas utifrån vilka som ger störst nytta. Eva Järvholm anser 

att det viktigaste vid skapandet av ett verktyg är att den är utformad för IT-

förvaltningen. Hon menar att det blir för stort att göra en nyttoanalys enligt teorin i 

böckerna och att det kan medför svåra problem vid mätningen om det blir för komplext. 

Vidare säger Eva Järvholm att det skulle vara önskvärt om en del i verktyget kunde 

mäta exempelvis patientsäkerhet med tydlig definition av vad personen menar med 
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begreppet samt en tydlig klargörelse av vem det är som ansvarar för att utvärdera 

projekten. Även Anna Ståhlbrand Sundh, Hanna Broberg Danielsson och Mårten 

Lundgren menar att patientsäkerhet är en viktig nytta att mäta eftersom begreppet är 

genomgående i flera av projekten. 

 

Helena Modin berättar att nyttoanalys är något nytt för henne som hon inte arbetat med 

tidigare men finner att det vore väldigt intressant och användbart även för henne. Hon 

anser att exempelvis läkare som dagligen arbetar med patienter bör vara med när en 

nyttoanalys ska göras för att som tidigare respondenter nämnt är patientsäkerheten en 

viktig del. Hon menar att om läkare får vara delaktig kan flera aspekter av hur det 

praktiska arbetet funkar tas med samt kan läkaren se delar i arbetssättet som kan 

förbättras för patienterna. Vidare anser Mårten Lundgren att tiden är en väsentlig del 

som skulle kunna vara ett alternativ till beräkning av kostnader och därav finnas med i 

en nyttoanalys. Kvalitativa nyttor är ytterligare en aspekt menar Eva Järvholm med 

anledning av att de ekonomiska nyttorna inte alltid står i fokus under alla projekt. 

Mårten Lundberg efterfrågar ett verktyg för nyttoanalyser som beställarna bör använda 

sig av när de kommer med förslag på projekt. Det här skulle då förhoppningsvis kunna 

leda till att det skulle blir lättare för Anna Ståhlbrand Sundh och Mårten Lundberg när 

de ska välja ut de projekt som ska göras.    
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5. Hur olika befintliga arbetsmodeller svarar mot 

identifierade praktiska behov av nyttoanalyser i IT-

förvaltningen 

 

I det här kapitlets första del beskrivs IT-förvaltningens behov av kvalitativa och 

ekonomiska nyttor i förhållande till de tre modellerna som presenterats i teorikapitlet. I 

andra delen av kapitlet förs en diskussion om hur det nya verktyget ska utformas för att 

passa IT-förvaltningens behov med stöd av teorier. Vidare följs tredje delen av en 

diskussion om uppföljning och utvärdering av IT-projekt. Avslutningsvis ger det här  

kapitlet läsaren en analys kring verktyget och vad som bör finnas med i det utifrån teori 

och empiri. 

 

 

5.1 Behovet av att kunna mäta kvalitativa och ekonomiska nyttor 

De genomförda intervjuerna har tydligt visat att IT-förvaltningen har ett behov av ett 

verktyg vilket framgår av problemdiskussionen i 1.2, som de kan använda till att mäta 

nyttorna av projekten. Det här verktyget behöver därför främst kunna mäta kvalitativa 

nyttor då det enligt respondenterna finns många svårvärderade nyttor i projekten. Deras 

önskemål om tydlig mätning av kvalitativa nyttor går i linje med ESV:s (2017, E) 

modell då den tydligt gör en uppdelning av kvalitativa nyttor och ekonomiska nyttor 

vilket gör att det är en modell de skulle kunna använda sig av. ESV:s (2017, E) modell 

försöker använda sig av andra enheter än kronor när de värderar de kvalitativa nyttorna 

vilket inte fångas upp i Naturvårdsverkets (2008) beskrivning av kostnads-

nyttoanalysen eller Dahlgren et. al.s (2006) beskrivning av PENG-modellen. Det här 

tydliggörs mer i matrisen som finns under kapitel 3.7 i denna uppsats där vi analyserat 

modeller och vilka viktiga aspekter som kan ses i respektive modell. Kostnads-

nyttoanalysen (Naturvårdsverket, 2008) och PENG-modellen (Dahlgren et.al. 2006) är 

utformade för att till största del mäta monetära termer som till exempel kan vara 

kostnader och intäkter vilket IT-förvaltningen inte har störst behov av då ett projekt 

sällan ger intäkter. Hanna Broberg Danielsson berättade under sin intervju att 

tidsaspekten på hur länge ett projekt sträcker sig bör också vara en del i nyttoanalysen. 

Det är ingen av nämnda modeller som beskrivs i kapitlet 3.7 som tar med tidsaspekten 
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på ett tydligt sätt vilket gör att vi tror att modellerna passar mindre bra när de saknar den 

delen som efterfrågas av IT-förvaltningen som en viktig del. 

 

5.2 Hur verktygets struktur bör utformas baserat på IT-förvaltningens 

behov och insamlad teori  

I intervjun med Mårten Lundberg beskrev han att i det verktyg som de önskar använda 

sig av, behöver det finnas tydliga definitioner av nyttorna för att alla involverade ska ha 

en chans att få en förståelse för nyttoanalysen. I vissa projekt är det många 

medverkande och därför måste varje del ha en betydelsefull förklaring. Det här anser vi 

vore en väsentlig del i verktyget då arbetet med nyttoanalyser måste kunna förstås av 

alla berörda personer. Det här behovet skulle kunna täckas upp av ESV:s modell (2017, 

E) då den har en del där möjligheten finns till att noga beskriva respektive nytta. Även 

Eva Järvholm och Helena Modin vill att det ska finnas med en beskrivning av nyttorna 

och de önskar också att det beskrivs vart nyttan uppstår. De menar att anledningen till 

det är på grund av att landstinget har många verksamheter och är en del av den 

offentliga sektorn vilket medför många intressenter både internt och externt. Dahlgren 

et. al. (2006) har i PENG-modellen en beskrivning av själva projektet och vad det syftar 

till snarare än att lägga vikt på vart nyttorna uppstår vilket gör att den på så sätt inte helt 

täcker upp det behov som projektledarna på IT-förvaltningen har berättat om. I 

Naturvårdverkets (2008) beskrivning av kostnads-nyttoanalysen tar den huvudsakligen 

upp identifikation av nyttorna och inte en beskrivning av dem vilket gör att den 

modellen är mindre tillämplig för IT-förvaltningens behov av en nyttoanalys. Vi tolkar 

det som att kostnads-nyttoanalysen behöver utvecklas på det här området för att den ska 

kunna anpassas till IT-förvaltningens behov som blir en anledning till att utforma ett 

nytt verktyg.  

 

Av alla respondenter som medverkat i intervjuerna har det tydligt framkommit att de 

eftersträvar ett verktyg som känns enkelt att använda sig av för att underlätta arbetet 

med nyttoanalyser. När intervjun gjordes med Mårten Lundberg framkom det att IT-

förvaltningen försöker att arbeta utifrån en projektil som är uppdelad i olika steg under 

projektets gång. Utifrån det Mårten Lundberg lyfter fram tolkar vi detta som att en 

nyttoanalys bör göras i några få i steg. Detta är något som alla tre nämnda modeller i 

matrisen i 3.7 är uppbyggda på men de har dock många steg i processen för att 

färdigställa en nyttoanalys vilket är ytterligare en anledning till att utforma ett nytt 
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verktyg efter IT-förvaltningens behov. Naturvårdsverkets (2008) beskrivning av 

kostnads-nyttoanalysen är den som innehåller minst steg i förhållande till ESV:s (2017, 

E) modell och Dahlgren et.als. (2006) beskrivning av PENG-modellen. ESV:s (2017, E) 

uppdelning av de olika nyttorna tydliggör informationen i nyttoanalysen och den kan 

upplevas vara komplicerad på grund av all den massiva informationen som ska fyllas i. 

Alla projektledare som medverkade i studien nämnde att de hade hört talas om PENG-

modellen och några hade även provat att använda sig av modellen. Det riktades dock 

kritik mot modellen då den ansågs vara för stor och komplicerad samt att den inte har 

med alla aspekter som tillgodoser IT-förvaltningens behov. Eva Järvholm tyckte att 

PENG-modellen var bra på det sättet att den har en färgskala för de olika nyttorna vilket 

gör den enkel ur ett mer visuellt perspektiv, varav det också är den enda modellen som 

gör det. Det kan dock förbättras genom att istället för använda en färgskala göras i siffor 

på hur hög nyttan är i exempelvis ett projekt som vi tror skulle ge tydligare bild av 

nyttans värde. 

 

5.3 Behoven av uppföljning och utvärdering av IT-projekt 

Helena Modin anser att det finns problem när det kommer till att göra uppföljningar och 

utvärderingar av projekt vilket hon menar har en viktig roll för att sedan kunna 

analysera resultatet och dra lärdom av det i kommande arbeten. Det går i linje med det 

Wisén och Lindblom (2015) beskriver om att uppföljning möjliggör att projektplanen 

kan följas upp under arbetsgång för att kunna urskilja eventuella avvikelser som sedan 

kan analyseras. Det författarna menar är att en projektplan går förlorad om den inte 

utvärderas vilket kan kopplas samman med Eva Järvholms idé om vikten av att en 

person har ansvaret för att följa upp och göra en utvärdering. Enligt Hagström och 

Mattson (2010) är det viktigt att ha i åtanke vem som ska använda den och vad en 

utvärdering kan medföra för intresse. Anna Ståhlbrand Sundhs förklarar att resultatet av 

projektet behöver redovisas vidare i verksamheten för att någon ska ta på sig det 

ansvaret. I det mekaniska styrmedlet som Anthony et. al. (2014) beskriver är det 

grundläggande med en tydlig struktur i verksamheten där rapporter bör göras och är 

vanligt förekommande för att granska det utförda arbetet. Det här anser vi är en stark 

indikator på att uppföljning och utvärdering har en viktig roll och bör därför finnas med 

i verktyget för en nyttoanalys. Enligt Helena Modin vore det mest fördelaktigt om den 

person som kom fram med idén till projektet och den projektledare som drivit det 

samverkar för att göra en utvärdering.  
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Ylva Johansson och Anne Lindell berättar att på utdata har de främst möjlighet att ta 

fram utvärderingsrapporter som innefattar siffror. Wisén och Lindblom (2015) anser att 

både kvantitativa och kvalitativa data bör finnas med i utvärderingen av projekt för att 

ge ett större helhetsperspektiv. Här kan det uppstå svårigheter när det teoretiska inte 

stämmer helt överens med hur det fungerar i praktiken. Kvalitativa data är i praktiken 

svårare att sätta i siffor och därmed få fram statistik på menar Ylva Johansson och Anne 

Lindell. Därför behöver det kunna göras mätningar av kvalitativa nyttor i andra enheter 

som exempelvis antal då det ger en siffra att utgå ifrån i en rapport. Utifrån detta vore 

det enligt oss en fördel om det finns exempel på kvalitativa nyttor för att underlätta 

arbetsprocessen och få igång tankarna kring vilka nyttor som finns i varje projekt. När 

det gäller väsentligheten av att göra utvärdering framhävs det av både Mårten Lundberg 

och Eva Järvholm att det borde göras vilket går i linje med det Wisén och Lindblom 

(2015) säger om utvärdering. 
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6. Hur nyttoanalyser kan stödja prioritering och 

utvärdering av IT-projekt i landstinget 

 

I första delen av det här kapitlet klargörs IT-förvaltningens situation och behovet av ett 

verktyg för nyttoanalyser. Vidare följs slutsatsen av en beskrivning om det verktyg som 

vi har kommit fram till som är utformat för IT-förvaltningens behov och vad vi anser om 

implementeringen av det i verksamheten. Det presenteras vilka möjligheter som andra 

landsting kan få med verktyget för nyttoanalyser och figur ges på hur verktyget ser ut. 

Kapitlets avslutas med ett förslag till vidare forskning och vidare utveckling av studien. 

 

6.1 Klargörande av situationen på IT-förvaltningen 
 

IT-förvaltningens arbete har tidigare försökt involvera nyttoanalyser men det har inte 

funnits ett verktyg som de känt varit tillräckligt användbart för deras verksamhet vilket 

varit ett problem. En nyttoanalys som är utformad efter deras verksamhet kommer att 

underlätta deras arbete både vid prioritering bland projekt men också vid utvärdering av 

dem. När det görs prioritering idag bland projekten finns det ingen nyttoanalys som 

skickats in som underlag vilket är det som IT-förvaltning har ett behov av. I dagsläget är 

det två personer som går igenom beslutskriterierna som beskrivits under kapitel 4.2.1 

för att se vilka av dem som projekten innefattar och av dessa kriterierna är det nyttan 

som de anser vara svårast att bedöma. Det är projektledarna som försöker skapa sin 

egen uppfattning om nyttan med respektive projekt för att kunna använda det i 

projektplanen. Dock har vi kommit fram till att eftersom det inte ställs krav på en 

nyttoanalys eller utvärdering av projektet finner de på IT-förvaltningen inte betydelsen 

av att lägga ner tid på att göra det. IT-förvaltningen anser själva att det kan vara en 

nackdel vilket gör det till en betydelsefull del av verktyget för att det ska bli en del i 

projektprocessen. Flera av respondenterna ser fördelar med utvärdering vilket då kan 

visa om och hur projektets nyttor blivit uppnådda samt kan utvärderingen vara 

intressant för både interna och externa intressenter. Lösningen på problemet vad det 

gäller tidsaspekten menar majoriteten av respondenterna bör vara att det är beställaren 

av projektet som ska utföra nyttoanalysen innan den skickas in till IT-förvaltningen. Det 

finns dock också andra tankar om att detta ska göras av att den som är beställare till 

projektet och den som drivit det.  
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6.2 Ett nytt verktyg för nyttoanalys 

Vår slutsats om ett verktyg för IT-förvaltningen i Landstinget i Kalmar län har 

utformats för att passa IT-förvaltningens behov av ett hjälpmedel för att göra 

nyttoanalyser samt vad som efterfrågats av respondenterna kombinerat med de 

normativa modeller och teorier som presenterats i uppsatsen. Det viktigaste i verktyget 

som vi försökt arbeta utefter är att verktyget för nyttoanalyser ska vara enkelt att 

använda samt lätt att förstå av alla som tar del av nyttoanalysen. Det som beskrivits i 

samtliga modeller angående vikten av att ta upp projektets syfte, mål och beskrivning av 

projektet anser vi vara viktiga delar. Dock har vi valt att endast bygga verktyget utifrån 

det behov som IT-förvaltningen har och eftersom de redan har en projektil med 

beskrivning av projektet i sin helhet anser vi att det inte har varit av betydelse att 

upprepa detta i en nyttoanalys.  

 

Det verktyg vi har arbetat fram inleds med en presentation av de standardvärden som 

beställaren alternativt projektledaren ska utgå ifrån när hen genomför nyttoanalysen. De 

här standardvärdena ska finnas med vid alla typer av projekt men det ska dock finnas 

möjlighet att ändra dem då det finns en stor variation av projekt inom IT-förvaltningen. 

Dessa standardvärden behövs för att skapa större likheter mellan alla projekt för att 

värderingen av projekten på så sätt ska bli så rättvis som möjlig vid prioriteringen av 

dem. Vidare behöver det finnas med exempel på kvalitativa nyttor som skulle kunna 

användas för att på så sätt underlätta för personer som inte har en relation till 

nyttoanalyser. I figur 5 nedan visas exempel på standardvärden som är relevanta för IT-

förvaltningen samt förslag på användbara kvalitativa nyttor som framkommit i möten 

med respondenterna på IT-förvaltningen.  
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Figur 5 Presentation av standardvärden och förslag på kvalitativa nyttor som kan 

använda i en nyttoanalys som tillhandhållits av landstinget till verktyget. 

 

Vi har kommit fram till att det är av stor betydelse att kunna uppskatta och beräkna 

kvalitativa och ekonomiska nyttor eftersom IT-förvaltningen har många projekt där 

nyttor inte alltid kan mätas i monetära termer. Verktyget tar med den kvalitativa 

aspekten av nyttorna och inte endast kostnaden av dem vilket stämmer överens med 

ESV:s (2017, E) modell. Första steget är att bestämma om nyttan är av ekonomisk eller 

kvalitativ karaktär då det är viktigt att få med båda aspekterna. Den efterföljande delen 

är en möjlighet till att mer utförligt beskriva nyttan och vad den innebär vilket 

underlättar förståelsen av nyttan vid arbetet med prioriteringen bland projekt. Vidare har 

vi dragit slutsatsen att det ska vara en del i nyttoanalysen att en beskrivning ges av var 

nyttan uppstår då det exempelvis inte är på den avdelningen där projektet drivs som 

nyttan uppstår utan det kan vara på ett eller flera andra ställen.  

 

Det ska vidare finnas möjlighet att mäta de kvalitativa nyttorna i olika enheter efter vad 

som passar respektive nytta eftersom det ofta kan vara svårt att sätta ett värde i kronor. 

Exempel på enheter är: antalet incidenter per år, antal timmar per år som kan sparas 
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eller antal olyckor per år. Det här bidrar till att nyttor kan mätas i flera led som till 

exempel att antalet extra operationer mäts i styck och kan sedan mätas i tid som vidare 

går att mäta i lönekostnad. IT-förvaltningens behov av underlag till varför ett projekt 

prioriteras kan förbättras genom att nuvärde och målvärde presenteras. Därför bör 

enheten som nyttan mäts i som ska uppskattas i ett nuvärde och till ett målvärde som 

önskas uppnås efter projektets avslut. Vi har kommit fram till att när utvärdering ska 

göras av målvärdet kommer det underlätta då det går att göra jämförelser med värdena 

innan och efter avslutat projektet.  

 

En del i verktyget som vi anser har en betydelsefull roll är en nyttoskala för att 

underlätta det behov som finns av att göra en värdering av respektive nytta och främst 

de kvalitativa. Nyttoskalan är mellan ett till fem och bygger på att projektledaren på ett 

enkelt sätt ska kunna skapa sig en uppfattning kring hur viktiga nyttorna är i respektive 

projekt samt vilket värde de har. Det går i linje med Dahlgren et. als. (2006) beskrivning 

av en färgskala för att värdera nyttorna möjligheter att uppnås. Det efterfrågades att det 

vid prioriteringen skulle kunna sättas ett värde på nyttorna och därför bör beställaren 

alternativt tillsammans med projektledaren värdera respektive kvalitativa nytta på en 

nyttoskala. Värdet ska sättas för att sedan kunna motiveras och för att tydliggöra sin 

tanke bakom vald siffra på nyttoskalan. Exempelvis kanske ett projekt har tre olika 

kvalitativa nyttor men där endast en av nyttorna är väldigt viktig och är en femma på 

nyttoskalan medan de andra motsvarar en tvåa på nyttoskalan. Utifrån samtliga modeller 

i teorikapitlet beskrivs att det kan finnas risker och hinder för att nyttorna ska kunna 

uppfyllas. Detta är något som även framkommit i samtal med IT-förvaltningen vilket 

gör att vi anser att det har en väsentlig roll i verktyget för en nyttoanalys. I verktyget 

finns det möjlighet till att beskriva eventuella risker med att just nyttorna inte kan 

uppfyllas eller hinder som gör det svårare att nyttorna uppnås. Denna del kommer att 

bidra till en bättre nyttoanalys då det finns möjligheter att kommentera hur uppfyllanden 

av nyttan kan vara problematisk vilket också kommer kunna underlätta vid 

prioriteringen bland projekten. Dock ska riskerna som kan uppstå för hela projektet 

finnas med i projektledarens projektplan vilket gör att vi anser det oväsentligt att ta upp 

då det blir ett upprepande steg utan i verktyget då fokus ligger på nyttorna. 
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Figur 6 Presentation av nyttoanalysen i vårt verktyg. Exemplet i figuren kommer från 

Mårten Lundberg. 

 

Vi har kommit fram till att när ett projekt är avslutat är det av stor betydelse att en 

utvärdering görs av utfallet respektive resultatet av projektet. En utvärdering ska baseras 

på de nyttor som presenterats i nyttoanalysen för att kontrollera om önskade målvärden 

uppnåddes. Vår slutsats är att om det finns krav på nyttoanalys samt krav på utvärdering 

redan i vid start av ett projekt bidrar det till lärdom för alla medverkande då de får 

analysera sin egen insats. Därför ska ansvarig person eller personer ta sig tid till att fylla 

i utfallet och resultatet för respektive nytta samt även skriva en kort kommentar om 

varför utfallet och resultatet blev som det blev. De bör i de projekt där det är möjligt att 

sätta ett värde eller enhet på nyttorna göras en rapport med hjälp av beslutstödet på IT-

förvaltningen för att få statistik ifall de vill jämföra sitt resultat med tidigare projekt. 

 

 

Figur 7 Presentation av utvärderingens struktur i verktyget för nyttoanalys. 
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Studien har utförts på uppdrag av IT-förvaltningen i Landstinget i Kalmar län vilket gör 

att verktyget för nyttoanalyser till största del har tagits fram utifrån deras perspektiv. 

Det verktyg vi har kommit fram till och som har beskrivits i detta kapitel ska 

implementeras i verksamheten och börja användas av IT-förvaltningen. En problematik 

som skulle kunna uppstå är att de personer som bör genomföra nyttoanalysen inte 

känner att de fått vara delaktiga i processen med att ta fram nyttoanalysen. En nackdel 

när personer känner att de inte fått vara delaktiga är att de inte är lika öppna för nya 

förändringar när införandet av nya arbetssätt görs. Vi anser att det är viktigt att 

implementeringen görs genom att de personer som särskilt kommer beröras av den här 

nyttoanalysen får information och kunskap om den för att skapa förståelse kring hur och 

varför den ska användas. Den här nyttoanalysen har potential att användas av fler än 

Landstinget i Kalmar län om de har liknade arbetsprocesser gällande projektarbetet samt 

kan det göras mindre justeringar för att det passa deras verksamhet. Möjligheterna för 

andra Landsting att använda sig av verktyget för nyttoanalyser baserar vi på verktygets 

enkelhet och tydlighet samt att den kan användas för olika projekt där det blir ett 

hjälpmedel. Avslutningsvis anser vi att det här verktyget har potential att uppfylla de 

behov som IT-förvaltningen har och vara ett underlag och hjälpmedel till varför ett 

projekt prioriteras samt vikten av utvärdering. Det med anledning av att studien bygger 

på att det verktyg som skapats har som syfte att passa IT-förvaltningens arbete och 

behov vilket varit utgångpunkten för samarbetet vi haft tillsammans. 

 

6.3 Fortsatt forskning 

 

Vi tror att det skulle vara intressant att utifrån den studie vi gjort, utveckla det vidare till 

att göra en studie som innehåller observationer av det arbete som utförs på både IT-

förvaltningen men även i fler delar av landstingets verksamheter som på något sätt 

kommer arbeta med nyttoanalyser. Det skulle bland annat i studien kunna göras 

intervjuer av fler personer som arbetar i landstingets olika verksamheter och på så sätt 

även få med deras perspektiv vid utformningen av ett verktyg till landstinget. Det skulle 

göra att nyttoanalysen blir ännu mer komplett då det i så fall skulle kunna leda till att 

nyttoanalysen får in fler aspekter som är viktiga att få med så den passar för alla i 

organisationen. En annan aspekt är att undersöka hur implementeringen av 

nyttoanalyser skulle kunna göras i landstingets verksamheter. Detta borde göras för att 

nyttoanalysen på ett effektivt sätt ska kunna bli ett hjälpmedel och verktyg som kan 

användas i arbeten med projekt. 
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I 
 

Bilaga 

Intervjuguide: 

Hanna Danielsson Broberg, Mårten Lundgren, Anna Ståhlbrand Sundh, 

Jan Hägersten samt Birgitta Berglund 

 

• Vad arbetar du med här på IT-förvaltningen? Hur länge har du arbetat här? Har 

du tidigare erfarenheter från nyttoanalyser m.m.? 

• Ser du eller har du upplevt några problem med dagens sätt att arbeta kring 

prioritering av projekt och nyttoanalyser? 

• På vilket/vilka sätt är du inblandad i projekten och prioriteringen av dem? 

• Varför vill ni börja arbeta mer med nyttoanalyser nu och inte börjat tidigare?  

• Hur väljs projekt idag? Finns det några kriterier? 

• Om du fick en modell att använda dig av när du ska beräkna nyttorna av ditt 

projekt- vilka områden vill du helst att den ska innehålla? Vad anser du vara 

viktigast? 

Anne Lindell och Ylva Johansson 

• Presentera er gärna, vad arbetar ni med? 

• Vilka är de vanligaste rapporterna ni tar fram, och vilka är de vanligaste som 

brukar begära ut rapporter? 

• Kan patienter få fram egna rapporter?  

• Av den data ni tar fram- är det endast statistik i form av siffror eller går det att ta 

fram någon statistik baserat på kvalitativa data? 

• GDPR (dataskyddsförordningen) kommer snart att släppas- är det något som 

kommer påverka ert arbete? 

• Vet ni om de rapporter ni tar fram används vid uppföljning/utvärdering? 

 

Eva Järvholm 

• Presentera dig gärna, vad arbetar du med? Arbetar du mycket med IT- 

förvaltningen? Vilka ansvarsområden har du? Ser du eller har du upplevt några 

problem med dagens sätt att arbeta kring prioritering av projekt och 

nyttoanalyser? 



II 

 

• Har du någon relation eller koppling till nyttoanalyser? Tidigare erfarenheter? 

Om ja- vad tycker du vore viktigt att ha med för komponenter i en modell 

alternativt hur ska man beräkna dem? 

• Hur skulle den kunna vara till hjälp under projektets arbetsgång?  Skulle du ha 

nytta av en sådan? 

• Tycker du det är viktigt att utföra uppföljning och utvärdera projekt? Vad skulle 

det göra för organisationen? 

 

Helena Modin 

• Vad arbetar du med? 

• Har du hört talas om en nyttoanalys och vad en sådan innebär? 

• Vet du hur prioriteringen bland era projekt går till? 

• Hur skulle du vilja att den skulle vara uppbyggd om du skulle använda den? 

• Hur sker uppföljning av projekt idag? 

• Skulle du kunna tänka dig att använda dig av en nyttoanalys? 

• Hur tror du att en nyttoanalys skulle mottas av olika verksamheter?  

• Hur har du upplevt ditt/dina samarbeten med IT-förvaltningen? 

 

 

 

 

 


