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Sammanfattning 
I allt större utsträckning måste organisationer idag kunna visa nyttan av IT-
investeringar. Därför använder organisationer nyttovärderingsmodeller allt mer 
som ett hjälpmedel för att kunna påvisa denna nytta. Lönsamma IT-investeringar 
får man dock inte enbart genom att nyttovärdera, detta beror på att dessa modeller 
inte säger hur de förväntade och utmålade nyttoeffekterna ska säkerställas utan 
bara vad man siktar på. Därför syftar denna uppsats till att ta fram riktlinjer som 
kan hjälpa organisationer i sitt arbete med att uppnå de förväntade nyttorna från 
en IT-investering. 
 
I denna studie har vi intervjuat tre större organisationer som genomfört 
nyttovärderingar och frågorna som ställts utgår från teorier som behandlar 
nyttovärderingar. Några av slutsatserna som vi dragit från den empiriska studien 
är att den person som utses som hemtagningsansvarig bör ha god förankring och 
förtroende i den egna verksamheten. En annan slutsats är att en gemensam syn på 
vad som ska göras och varför det ska göras är viktigt för att kunna uppnå de 
förväntade nyttorna. Därför bör den hemtagningsansvarige vara med i 
nyttovärderingsprocessen, och inte komma in i ett senare skede, för att förstå 
varför nyttorna tagits fram och varför de värderats som de gjort. Som ett resultat 
av detta kan han på ett bättre sätt arbeta för att organisationen ska uppnå de 
förväntade nyttorna av en IT-investering. 
 

 



Abstract 
There is an increased preassure on organisations today to show the benefits of 
their IT-investments. Hence, some use utility models as an aid to help them show 
the benefits of the investment. But, profitable IT-investments is not received only 
by using these models, they do not show how the expected goals and benefits are 
reached and secured within the organisation. They only show what benefits the 
investment is suppose to bring. Therefore this thesis aims to provide guidance to 
organisations in their work to reach expected benefits of an IT-investment. 
 
In the study, interviewes were performed in three large organisations which have 
used utility models. Our questions have been extracted from theories on utility 
models. Conclusions from the empirical study are that the person that is given 
responsibility to ensure the benefits, needs to have a good  trust and support, 
within the business. Second conclusion is that the common understanding of the 
business that working with utility models bring is very important. It is therefore 
important that the person responsible to ensure the benefits are a part of the utility 
evaluation. In this way he can receive the necessary understanding for why the 
different benefits have been valued the way they have. As a result of this he can 
work in a better way to make the organisation achieve the expected benefits of an 
IT-investment. 
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1 INLEDNING 
 
För 20 år sedan användes informationsteknik (IT) av organisationer främst för att 
styra, planera och i begränsad utsträckning för att följa upp verksamheten. De som 
arbetade med IT-frågor var få och systemen användes för mycket specifika 
uppgifter. IT-produkternas roll var att ersätta eller stödja en existerande manuell 
rutin. IT-användningen inom organisationer har dock förändrats kraftigt och är i 
dag en förutsättning för att företag och organisationer ska fungera och 
vidareutvecklas. IT används således idag för att styra och kontrollera 
verksamheten, för att öka samarbete och för att sälja varor och tjänster till 
konsumenter osv. (Balic & Ottersten, 2004). 
 
I och med IT-utvecklingen har idag kostnaderna för drift och underhåll av 
informationssystem ökat kraftigt och man har därför börjat ifrågasätta om 
investeringarna verkligen lönar sig (Wiktorin, 2003). När IT från början användes 
i företag och organisationer handlade det mest om isolerade uppgifter som 
automatiserades eller förenklades. Lundberg (2004) menar att den gemensamma 
nämnaren för den tidiga IT användningen var att det handlade om isolerade 
företeelser ganska långt ifrån kunderna och affärerna. När tillämpningarna av IT 
började sprida sig till företagens relationer med kunder började en ny fas i 
användningen att ta form. Lundberg (2004) menar att utvecklingen ledde till att IT 
nu kunde användas till att skapa nya affärer och inte som tidigare bara att 
rationalisera en verksamhet. I och med detta så började också diskussionerna om 
ett nytt paradigm, nämligen IT som grund för affärerna. 
 
Lundberg (2004) anser att IT har utvecklats till en viktig del av de flesta företags 
verksamhet och affärer vilket väckt ett intresse för vilken nytta IT egentligen 
tillför. En annan anledning till det ökade intresset är de enorma förväntningarna 
på IT som fanns under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet, som sedan 
inte infriades tillräckligt fort. Lundberg (2004) säger vidare att nyckeln till 
framgång givetvis är något som har engagerat företagsledare i alla tider och IT har 
under de gångna decennierna varit en av grunderna för framgång. IT och 
affärsnytta har således blivit områden som intresserar allt fler beslutsfattare. 

1.1 Problemområde 
IT-investeringar är nödvändiga i dagens organisationer eftersom man bör ha ett 
IT-stöd som gör det möjligt att producera den service och de tjänster man utger 
sig för att leverera. Under 1980-talet observerades att andelen datorer per 
anställda i tjänstemannasektorn ökat väsentligt, utan att motsvarande 
produktivitetsökning skett, ett fenomen som kom att benämnas ”The Productivity 
Paradox”. Sedan dess har man ifrågasatt och diskuterat IT-investeringar och deras 
nytta (Balic & Ottersten, 2004; Willcocks & Lester, 1999). 
 
Det är inte ovanligt att IT-investeringar ger både oönskade och negativa effekter 
för verksamheter och användare och detta trots att de kostat mer än beräknat. Bara 
i Sverige har företag gjort misslyckade IT-investeringar för miljarder (Berndtsson 
& Ottersten, 2004). Potentialen med IT som stöd i en verksamhet är dock mycket 
stor trots en hel del motgångar och misslyckanden. Inför satsningar på ny IT är 
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förväntningarna stora hos alla inblandade, men när det är dags att ta tekniken i 
praktiskt bruk inträffar ofta händelser som gör att visionerna och målen inte nås. 
Många känner till detta men få har tagit tag i problematiken och försökt hitta nya 
vägar till affärsnytta med IT (Lundberg, 2004). 
 
Det faktum att flertalet IT-investeringar inte ger möjlig nytta i verksamheten utgör 
i själva verket det viktigaste skälet till att nyttovärderingsmodeller utvecklats. Det 
finns enligt Dahlgren, Lundgren & Stigberg (2000) helt enkelt ett behov av att på 
ett strukturerat sätt värdera och öka nyttan av IT-investeringarna. Genom att 
nyttovärdera den tilltänkta investeringen kan nya förändringsmål identifieras och 
beskrivas. Vidare menar Dahlgren et al (2000) att man kan nå samstämmighet om 
vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt. Nyttovärdering av en ny 
investering kan ha tre olika syften. Det kan handla om att få ett underlag för att 
prioritera mellan ett antal tänkbara investeringar, som är svåra att jämföra med 
varandra. Nyttovärdering ger även underlag för att bedöma om investeringen ska 
genomföras överhuvudtaget. Tredje anledningen till att genomföra en 
nyttovärdering är att den tilltänkta investeringen i allmänhet resulterar i att bli 
bättre, det vill säga ger en större nettonytta än om den inte nyttovärderas. Det är 
inget som hindrar att nyttovärderingen har alla tre syftena samtidigt (Dahlgren et 
al, 2000). Förespråkarna menar att erfarenheter från nyttovärderingar visar att 
beslutsunderlaget förbättras avsevärt, vilket även resulterar i ett bättre 
genomförande samt ett bra underlag för uppföljning (Dahlgren et al, 2000; 
Lundberg, 2004). 
 
De som ställer sig kritiska mot att genomföra nyttovärderingar menar att 
metoderna inte föreskriver att man studerar användningsmönster, behov och 
förväntningar. Nyttovärderingar baseras därför ofta på en felaktig eller alltför 
positiv bild av nyttoeffekterna, som bygger på förhoppningar och antaganden om 
den nyttoeffekt man vill åstadkomma (Balic & Ottersten, 2004). Författarna säger 
att man inte får lönsamma IT-investeringar genom en bra nyttovärdering för att de 
inte säkerställer att de förväntade nyttorna verkligen uppstår. Vidare menar de att 
modellerna tillåter att man sitter och gissar om nyttorna, dvs. utan fältstudier och 
reell kunskap om målgruppens behov och värderingar. Det som intresserat oss att 
göra denna undersökning är den kritik som finns angående säkerställandet av de 
förväntade och utmålade nyttoeffekterna. Erfarenheter från genomförda 
nyttovärderingar visar att när väl projekten genomförts så glöms många av de 
utlovade nyttoeffekter bort, vilket leder till problem med att säkerställa största 
möjliga nytta för verksamheten (Lundberg, 2004). 
 
Även om affärsnytta alltid på ett eller annat sätt är målet med en IT-investering är 
det alltså sällan som denna tänkta nytta följs till den slutligen kan säkras i 
verksamheten. Lundberg (2004) menar att det sällan är någon som har en tydligt 
utpekad roll som ansvarig att säkerställa nyttan. Det saknas undersökningar som 
tar upp problemet med att säkerställa de förväntade och utmålade nyttorna. Detta 
gav oss ett intresse att studera ämnet närmare och syftet med uppsatsen har 
således växt fram utifrån problemdiskussionen. 

1.2 Syfte 
Syftet är att ta fram riktlinjer som kan hjälpa organisationer i sitt arbete med att 
uppnå de förväntade nyttorna från en IT-investering. 
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1.3 Begreppsdefinitioner 
IT är ett område som är under snabb förändring och således uppstår nya begrepp 
och trender hela tiden. För att ge läsaren ökad förståelse för de begrepp vi 
kommer att använda i denna uppsats så väljer vi att förtydliga dem i denna 
begreppsdefinition för att på så sätt undvika feltolkningar. En annan anledning till 
att vi väljer att göra det är för att läsaren ska få en uppfattning av vår egen syn på 
begreppen. 
 
Affärsnytta 
Affärsnyttan av IS/IT har fått en mängd definitioner och hur begreppet tolkas har 
stor betydelse för hur bedömning av densamma kan ske. Lundberg (2004) 
definierar affärsnytta som summan av följande fyra delar: 
 

1. Kostnadsbesparingar  
2. Intäktsökning 
3. Kvalitativ nytta 
4. IT-nytta  

 
Kostnadsbesparingar (1) är samma sak som kostnaden för att driva en verksamhet 
före införandet av ny IT minus kostnaden efteråt (när lösningen är på plats och 
användningen har stabiliserat sig). Med intäktsökning (2) menar Lundberg (2004), 
intäkterna efter införandet av IT minus intäkterna före. Kvalitativ nytta (3) kan till 
exempel röra sig om kundtillfredsställelse, personalomsättning, trivsel och 
liknande och med IT-nytta (4) menar författaren de minskade kostnaderna för IT 
som uppstår vid en förändring. Den här begreppsdefinitionen som Lundberg 
(2004) ger på affärsnytta anser vi ligger i linje med vår egen syn. 
 
Begreppen nytta och effekt är två ord som omväxlande används för att beskriva 
det man vill åstadkomma med IT-investeringar. Ottersten & Balic (2004) har 
definierat dessa och vår egen syn på begreppen stämmer överens med den 
definitionen: 
 
Nytta: ett positivt laddat begrepp. Nytta används i dagligt tal för att beteckna ett 
positivt värde eller en behovstillfredsställelse. 
 
Effekt: ett neutralt laddat begrepp som pekar på såväl positiva som negativa 
effekter. Effekter tolkas ofta som något mätbart och en positiv effekt tolkar vi som 
samma sak som nytta. 
 
Begreppet säkerställa känner vi att vi vill reda ut för att ge våran syn på vad 
begreppet innebär. Enligt Nationalencyklopedin (2004) så är säkerställa att: 
”Ombesörja fortsatt existens för visst förhållande.” Vi tolkar detta som att det 
krävs ett fortlöpande arbete för att uppnå ett visst förhållande, eller i vårat fall en 
viss nytta. Vi ser inte heller begreppen uppfölja eller utvärdera som likvärdigt 
med att säkerställa utan dessa begrepp ser vi som olika sätt för att säkerställa. 
 
Dahlgren et al (2000) menar att hemtagningsansvar är att se till att förväntade och 
uttalade nyttor verkligen uppstår. Vi ser alltså att detta har stora likheter med 
begreppet säkerställa. 
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1.4 Disposition 
Kapitel två utgör studiens teoretiska referensram och innehåller delarna: IT-
investeringar, nyttan av att nyttovärdera, nyttovärderingsmodeller, kritik mot 
nyttovärderingsmodeller samt egna reflektioner kring teorierna. Kapitel tre 
handlar om våra metodval och tillvägagångssättet av undersökningen. Nästa 
avsnitt, kapitel fyra, redovisar vi den empiriska studien och kapitlet innehåller 
även en presentation över de företag som vi utfört studien på. I kapitel fem utför 
vi en analys och diskuterar den empiriska studien. I kapitel sex drar vi slutsatser 
utifrån analysen samt ger förslag på fortsatta studier inom ämnet. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 
 
Detta kapitel utgör studiens teoretiska referensram. Vi börjar med att skriva om 
IT-investeringar. Andra områden som tas upp är nyttovärderingsmodeller, kritik 
mot nyttovärderingar och säkring av nyttoeffekter. Till sist ger vi en egen 
reflektion över teorierna. 
 

2.1 IT-investeringar 
Fredholm (2004) identifierar fyra olika typfall av IT-investeringar. Dessa fyra är: 
tvingade investeringar, konkurrensförändrande, intäktshöjande och 
kostnadsreducerande. Med tvingade investeringar menar författaren förändringar 
som kommer till följd av lagändringar eller liknande. Konkurrensförändrande 
faktorer innebär att något skett på marknaden som gör att företag måste 
genomföra en investering för att hänga med och inte tappa marknadsandelar. När 
det gäller intäktshöjande investeringar ger Fredholm (2004) exemplet att införa en 
webbshop och en sådan investering påverkar marknadsföring och försäljning. 
Författaren framhäver dock att den vanligaste anledningen till att organisationer 
genomför investeringar inom IT är för att reducera kostnader. Vår egen syn är 
även den att IT-investeringar kan göras för att stödja och möjliggöra en 
verksamhet. 
 
Lundberg (2004) skriver att förväntningar på IT-investeringar hos ett företag 
byggs upp redan när de första tankarna tar form och diskussionen startar. Säljare 
av nya lösningar, både internt och externt, spär på dessa förväntningar ytterligare. 
De som berörs av satsningarna ser oftast bara möjligheter, inga problem och enligt 
Lundberg (2004) så är en vanlig anledning till besvikelse över utebliven 
affärsnytta att man har för högt satta förväntningar. Författaren diskuterar även 
vidare att ingen tjänar på att sätta målen för lågt för då kommer inte heller 
affärsnyttan att uppnås. Författaren menar att ett sätt att uppnå affärsnytta är att se 
till att IT-lösningen ligger i linje med företagets ambitioner och förutsättningar. 
Det handlar alltså om att jämföra riktningen som företaget självt har med den 
riktning som IT-lösningen innebär. Ligger de i linje med varandra är 
möjligheterna stora till affärsnytta. Lundberg (2004) menar att det finns tre 
områden som är speciellt viktiga att jämföra IT-satsningen med: marknaden, 
strategierna och organisationen. 

2.1.1 IT i linje med marknaden 
Satsningar på ny IT som inte passar in i de förutsättningar och affärsmodeller som 
marknaden för tillfället har, innebär en större risk att misslyckas. Ett problem är 
att många marknader har sina speciella trender och utvecklingslinjer som kan 
variera från en tid till en annan. Precis som i traditionell marknadsteori handlar det 
om en balans mellan att marknaden efterfrågar nya lösningar och att nya 
möjligheter skapar nya behov (Lundberg, 2004). Ett typexempel där en marknad 
skapats är videotelefoni. Det är ett bra exempel där en helt ny tjänst skapats som 
inte funnits i kommersiella sammanhang tidigare. 
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Att lyckas med att skapa en marknad ger enligt Lundberg (2004) lösningar som 
definitivt är i linje med marknaden, eftersom reglerna skapas av företaget själv. 
Affärsnytta i dessa fall kan bli avsevärd om satsningen lyckas. Författaren menar 
vidare att man alltid ska räkna med att riskerna i värderingarna av nyttan är större 
i det fallet jämfört med etablerade marknader. 

2.1.2 IT i linje med strategierna 
Lundberg (2004) menar att se till att IT är i linje med marknaden inte är 
tillräckligt. De egna ambitionerna på denna marknad är också viktigt när man ska 
besluta om en IT-satsning. Beslutsfattarna måste fråga sig vad det är man 
egentligen vill uppnå med satsningen relaterat till de befintliga strategierna i 
företaget. Strategier varierar avsevärt från företag till företag och situation till 
situation. Det gör det enligt Lundberg (2004) svårt att ge enkla svar på hur en 
satsning ska anpassas till strategierna. Han nämner dock en typisk situation som 
kan tjäna som vägledning. Denna situation är ett företag som agerar på en allt mer 
prispressad marknad där det gäller att rationalisera och effektivisera. Strategierna i 
en sådan situation handlar troligen om att slå samman, spara pengar och minska 
personalen. Lundberg (2004) skriver att i ett sådant företag satsa på expansiva IT-
lösningar, som exempel system för att kunna realisera nya sofistikerade tjänster, 
riskerar att bli fel och ligger inte i linje med strategierna. 
 
Ett annat sätt att finna satsningar som är i linje med strategierna och som har stor 
potential att generera affärsnytta är att söka igenom de delar av verksamheten som 
mest bidrar till företagets resultat (Lundberg, 2004). Författaren menar att flera 
undersökningar av IT: s inverkan på produktivitet och nytta visar på vikten av att 
investera i rätt delar av företagets verksamhet.  

2.1.3 IT i linje med organisationen 
Även om IT-lösningarna är helt synkroniserade med marknaden och företagets 
strategier, så måste också hänsyn tas till den egna organisationen enligt Lundberg 
(2004). Det gäller att se vilken typ av organisationskultur företaget har säger 
författaren. Är det en öppen och nytänkande organisation som gärna satsar på nya 
lösningar och gärna ligger i frontlinjen, eller är det en trögare och försiktigare 
organisation som helst väntar och ser vad konkurrenterna gör för något? Lundberg 
(2004) skriver vidare att det är få organisationer som öppet erkänner att de inte är 
redo för något nytt och oprövat. I konservativa organisationer där inställningen till 
nya IT-lösningar är lite mer negativ så ger en stor satsning på IT inte någon större 
affärsnytta. Även om projekten i denna typ av organisation blir lyckade så kan det 
bli svårt att driva igenom de övriga förändringarna i tankesätt och arbetssätt som 
behövs.  

2.2 Nyttan av att nyttovärdera 
Dahlgren et al (2000) skriver att nyttovärderingar förbättrar beslutsunderlag vilket 
i sin tur resulterar i ett bättre genomförande samt att det ger en bra grund för 
uppföljning. Mendonca (2003) säger att det förbättrade beslutsunderlaget inte bara 
är positivt för chefer utan även för andra personer som jobbar med IT liksom 
många andra i organisationen. Vad författaren menar med detta är att det är 
mycket viktigt att alla i organisationen förstår nyttan av IT för att det skapar en 
samsyn bland medarbetarna. 
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Dahlgren et al (2000) skriver att beslutsunderlaget stärks med användning av 
dagens modeller som tar hänsyn till såväl direkta som indirekta nyttor. I tidigare 
modeller så har de indirekta nyttorna glömts bort trots att de enligt Dahlgren et al 
(2000) utgör mer än halva totalnyttan.  
 
Lundberg (2004) menar att skillnaden mellan direkta och indirekta nyttor är att det 
som krävs för att nyttan ska hämtas hem inte kan uppfyllas direkt i den satsning 
som görs. Det krävs något mer. Lundberg (2004) säger det till exempel kan vara: 
 

• Att förbereda organisationen ytterligare. Det kan handla om utbildning 
eller omorganisation. 

• Att utveckla företagets processer så att arbetet blir effektivare och mer 
likformigt i hela organisationen. 

• Att hitta rätt samarbetspartners. En del nyttor kan kräva nya arbetssätt som 
sträcker sig utöver den egna organisationen. 

 
Även de så kallade mjuka nyttorna tas tillvara i dagens nyttovärderingsmodeller 
och värderas i pengar som således ger ett bättre och mer rättvist beslutsunderlag 
enligt Dahlgren et al (2000). Författarna säger att exempel på mjuka nyttor kan 
vara bättre kundservice eller förbättrad image av organisationen. 
 
Det har visat sig att själva processen att nyttovärdera är lika viktig som det 
förbättrade beslutsunderlaget enligt Dahlgren et al (2000). Författarna menar att 
under en nyttovärdering så diskuteras verksamheten och hur den ska kunna 
utvecklas och hur affärsnytta ska kunna förbättras och så vidare. Dahlgren et al 
(2000) menar även att de som jobbar med nyttovärderingar får en gemensam syn 
på vad som är viktigt. Författarna betonar vikten av detta för att det nämligen ger 
goda förutsättningar för ett bra genomförande. Vidare skriver Dahlgren et al 
(2000) att när nyttovärderingar utförs så ökar sannolikheten att möjlig nytta 
uppnås och att planerade kostnader inte överskrids. Vid nyttovärderingar så deltar 
gemensamt verksamhets- och IT-kunniga vilket enligt Dahlgren et al (2000) leder 
till en bra kommunikation i verksamheten. En intressant sidoeffekt med 
nyttovärderingar enligt författarna är den att brister i de nuvarande processerna 
upptäcks när man får vetskap om hur de fungerar. 
 
Dahlgren et al (2000) nämner att för varje nyttovärdering så finns det tydliga mål i 
form av identifierade och värderade nyttoeffekter. Med detta menar han att det gör 
det lätt att upprepa nyttovärderingen och vid en utvärdering se om målen har nåtts 
eller inte. Författarna skriver även att detta gör det möjligt att vidta åtgärder för att 
öka nyttan samt att den ger värdefulla erfarenheter inför framtida 
nyttovärderingar. 

2.3 Nyttovärderingsmodeller 
Vid bedömning inför större investeringar i IS/IT ligger fokus på att definiera 
vilken affärsnytta respektive investeringsalternativ kan bidra med. Denna initiala 
investeringsbedömning kan ske genom användning av olika metoder för att beakta 
alla aspekter som bidrar till en ökad eller minskad affärsnytta för företaget. 
Genom att lämpliga metoder används i detta skede så kan också mätningen av den 
verkligt uppnådda affärsnyttan vid uppföljning och utvärdering förenklas (Mayor, 
2003). Tidiga försök till att nyttovärdera fokuserade ofta på ett specifikt system 
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och man endast tog hänsyn till de ekonomiska aspekterna och inte vilken 
påverkan de hade på organisationen. Senare studier visade dock 
informationssystemets bidrag till organisationen men nyttovärderingarna tog 
fortfarande enbart de ekonomiska aspekterna i beaktande (Cronk & Fitzgerald, 
1999). 
 
Idag används olika nyttovärderingsmodeller som inte enbart har fokusering på de 
ekonomiska aspekterna och några av dem är PENG-modellen (Dahlgren et al, 
2000), FEM-modellen (Lundberg, 2004) och andra typer av ROI (Return On 
Investment) metoder. 
 
Vi väljer att förklara just PENG-modellen eftersom det är, som vi uppfattat det, en 
av de mest använda metoderna och även för det faktum att de organisationer vi 
genomfört studien på använder denna metod. Genom att beskriva den ger vi 
läsaren kunskap om vilka steg och vilka faser man kan gå igenom vid en 
nyttovärdering. 

2.3.1 PENG-modellen 
PENG är en förkortning av Prioritering Efter NyttoGrunder och är en modell för 
att värdera nyttor av IT-projekt. PENG-modellen går ut på att man ska inkludera 
så kallade mjuka värden som kalkylposter i IT-investeringsprojekt och modellen 
genererar ett synligt analysresultat i form a nyttor som värderats monetärt som 
underlag för beslutsfattande (Dahlgren et al, 2000). Nedan illustreras PENG-
modellen översiktligt: 
 
Förberedelsefas Steg 1   Bestäm syftet 
  Steg 2   Skapa insikt 
  Steg 3   Bestäm och avgränsa objektet 
  Steg 4   Beskriv objektet (processerna/system) 
Analysfas  Steg 5   Identifiera nyttoeffekter 
  Steg 6   Strukturera nyttoeffekterna 
  Steg 7   Värdera nyttoeffekterna 
  Steg 8   Beräkna kostnaderna för nyttan 
Kvalitetssäkringsfas Steg 9   Validera och bedöm risker och hinder 

Steg10 Beräkna nettonyttan, fastställa hemtagnings-
ansvaret 

 
PENG-modellen är indelad i tre faser och tio steg. Den första fasen är 
förberedelsefasen och här formulerar projektansvariga syftet med 
nyttovärderingen. Sedan informerar dessa arbetsgruppen om 
nyttovärderingsobjektet och vad man konkret avser att investeringen skall uppnå. 
Förberedelsefasen avslutas med att man beskriver investeringsobjektet så att 
nyttoaspekterna framkommer. 
 
Under analysfasen sker den verkliga nyttovärderingen. Utövaren identifierar först 
nyttoeffekterna. Detta rekommenderar Dahlgren et al (2000) att man löser genom 
brainstorming i arbetsgruppen för att generera så många nyttor som möjligt. Sedan 
strukturerar man nyttoeffekterna efter lämpliga kategorier. Vidare sker själva 
värderingen av nyttorna. Detta steg är enligt författarna det svåraste. Har 
huvudmålen värderats kan det vara lämpligt att utgå från dessa och gå vidare 
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nedåt i strukturen. I andra fall kan de effekter som är lättast att värdera finnas 
långt ner i strukturen. Svaren på värderingen av nyttoeffekterna leder till en 
uppskattad kostnadssänkning och intäktsökning som ger en bra uppskattning av 
hur viktig just denna effekt är i förhållande till andra. Sista steget i analysfasen är 
att beräkna kostnaderna för nyttan. 
 
Kvalitetssäkringsfasen innebär att man validerar och bedömer risker och hinder. 
Deltagarna måste kritiskt granska värderingen. Är summan av alla effekter 
realistiska vad gäller intäktsökningar och kostnadssänkningar? För att öka 
möjligheten att bedöma karaktären på nyttoeffekterna jobbar man med tre klasser 
av nytta. 
 

• Grön nytta är direkt resultatpåverkande, till exempel personalreduktion. 
Dessa nyttor är enkla att identifiera och vid realisering uppstår den 
ekonomiska nyttan direkt.  

• Gul nytta är indirekt resultatpåverkande som till exempel förbättrad 
kundservice. Indirekta nyttor påverkar resultatet först då någon förbättring 
i processen eller systemet inträffar och är alltså ”indirekta” i sin karaktär 
genom att det kan ta tid innan dessa nyttor uppkommer.  

• Röd nytta är mer svårvärderad nytta och kan till exempel handla om bättre 
image hos kunderna. Även om de röda nyttorna är svårdefinierade kan de 
ändå vara av stor vikt för målet med det aktuella projektet. 

 
Sista stegen i PENG-modellen handlar om att beräkna nettonyttan och att 
fastställa hemtagningsansvaret. Nettonyttan är skillnaden mellan bruttonyttan och 
kostnaderna för nyttan och är oftast det som är mest intressant för en bedömning 
av investeringens lönsamhet. En väl genomförd nyttoanalys över framtida 
nyttopotential är dock ingen garanti för att nyttan verkligen uppstår. En viktig 
framgångsfaktor är att utse en ansvarig för varje enskild nyttoeffekt och att 
utforma en plan för hemtagandet av nyttan (Dahlgren et al, 2000). 

2.4 Kritik mot nyttovärderingsmodeller 
Det borde vara självklart att de blivande användarna är i fokus när IT-projekt 
initieras, drivs och sätts i sjön, men så är emellertid inte fallet enligt Balic & 
Ottersten (2004). Projekten framstår i värsta fall som svävande moln högt över 
användarnas vardag ofta med allt för vaga beskrivningar av den förväntade nyttan 
säger författarna. 
 
Balic & Ottersten (2004) skriver att det finns många modeller för att göra 
nyttovärderingar för IT-investeringar.  Enligt författarna är problemen med dessa 
modeller är att man inte studerar användningsmönster, behov och förväntningar. 
Balic & Ottersten (2004) menar vidare att eftersom nyttovärderingsmodellerna 
förbiser dessa saker så baseras investeringsbeslut på en felaktig eller allt för 
positiv bild av effekterna. Eftersom man inte studerar användningssituationer, 
behov och förväntningar så missar man också stora möjligheter till förbättringar. 
Dessutom går det enligt Balic & Ottersten (2004) inte heller att använda 
nyttovärderingsmodeller som styrinstrument när projektet väl startar, eftersom 
modellerna inte beskriver vilka egenskaper hos produkten som skapar de önskade 
effekterna. Upphandling sker alltså enligt Balic & Ottersten (2004) ofta med liten 
eller igen kontroll över leverantörens förmåga att skapa hög användningskvalitet 
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och önskade effekter. Ytterligare brister i många av dagens 
nyttovärderingsmodeller enligt Lundberg (2004) är att de inte tar hänsyn till de 
mjuka värdena i verksamheten. Vissa av modellerna tar endast strikt hänsyn till de 
ekonomiska värdena. Vidare skriver Lundberg (2004) att dagens modeller har 
brister i uppföljning av den planerade nyttan. 
 
Balic & Ottersten (2004) tar även upp det faktum att modellerna inte visar hur 
man styr mot förväntad nytta. Det är i denna kritik mot nyttovärderingar som vårat 
fokus ligger. Anledningen till att vi fokuserat just på detta är därför att vi ser detta 
som en av de viktigaste delarna i och med införandet av ett nytt 
informationssystem. Styr man inte mot förväntad nytta så kan det sluta med att 
investeringen blir helt misslyckad och det finns många exempel på just 
misslyckade IT-satsningar. Det är ett av de största problemen som finns inom 
utvecklingen av informationssystem och bara i Sverige har företag gjort 
misslyckade IT-investeringar för miljarder (Berndtsson & Ottersten, 2004). 
Walsham (1993) menar att implementation av informationssystem misslyckas av 
tre huvudorsaker. Informationssystemet kan ha brister i sig, informationssystemets 
omgivning kan vara problematisk (beroende på individer, organisationen eller 
omvärld) och systemutvecklingsprocessen kan, slutligen, ha varit problematisk. 

2.4.1 Hemtagningsansvariges roll  
Även en väl genomförd nyttoanalys över framtida nyttopotential är ingen garanti 
för att nytta uppstår (Dahlgren et. al, 2000). Författarna menar att PENG-
modellens hemtagningsansvar är något som hjälper till att utforma en plan för 
hemtagandet av nyttan. Detta är något som Balic & Ottersten (2004) inte håller 
med om och författarna skriver att hemtagningsansvaret är en mycket 
problematisk process. De nämner att några av problemen är: 
 

• den som har hemtagningsansvar kan sällan IT och kan inte ifrågasätta 
lösningsförslag. 

• den som har hemtagningsansvar kan inte interaktionsdesign och 
användbarhet och vet därför inte hur man utformar något som fungerar i 
användning. 

• vad händer om det finns flera hemtagningsansvariga, vinner den starkaste 
då? 

 
Med användbarhet så menas den utsträckning till vilken en specificerad användare 
kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, 
effektivitet och tillfredställelse, i ett givet användningssammanhang (ISO 9241-
11, 1998). Interaktionsdesign har att göra med skisser och bilder som förklarar 
navigeringsstrukturer och dynamiken i användargränssnittet (Gulliksen & 
Göransson, 2002). 
 
Vi tolkar det som Balic & Ottersten (2004) benämner som starkaste som den som 
sitter högre i hierarkin eller den som är den indirekta ledaren i verksamheten. Den 
starkaste personen kan även vara kopplat till den som kan få fram ett beslut eller 
som kan ta ett beslut.  
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2.4.2 Användbarhet 
Enligt Balic & Ottersten (2004) och Lundberg (2004) skapar IT-produkter i sig 
inga nyttor utan de uppstår när produkten används. Användbarhet är en 
kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter (Berndtsson & Ottersten, 2002). En 
produkts användbarhet visar sig i samspel mellan produkten och dess användare 
över en tidsperiod – med detta menar Berndtsson & Ottersten (2002) kort sagt i 
användning. Vidare skriver författarna att en produkt har hög användbarhet om 
den uppfyller beställarens och målgruppernas syften. 
 
Berndtsson & Ottersten (2002) menar att en användbar produkt bygger på tre 
olika aspekter. 
 

1. Det mänskliga systemet – Egenskaper som individer som använder 
produkten innehar. Dessa kan delas upp i 2 delar: 

• Generella egenskaper – med det menas de mönster för hur vi 
människor ser, uppfattar och minns information. 

• Specifika egenskaper hos målgruppen (exempelvis kunskaper, 
värderingar, attityder m.m.) som man måste ta hänsyn till i 
produktens utformning. 

2. Det sammanhang där produkten ska användas. 
• Det fysiska sammanhanget, detta kan innefatta allt från belysning 

till störande ljud. 
• Det psykiska sammanhanget, exempelvis stress eller 

sekretessbelagda uppgifter. 
• Det sociala sammanhanget, kompisrelationer och social ställning 
• Det organisatoriska sammanhanget, exempelvis huvudkontoret, 

ordermottagning. 
3. Den nytta som produkten ger. En interaktiv produkt förväntas ge någon 

effekt, alltså bidra med någon nytta: 
• För den som tillhandahåller produkten, till exempel samhällsnytta, 

verksamhetsnytta eller ekonomisk vinst. 
• För den som använder produkten, det innefattar förenkling, 

effektivisering eller nöje. 
 
Berndtsson & Ottersten (2002) skriver att en produkt som inte uppfyller den 
förväntade nyttan kan inte anses vara en produkt med hög användbarhet, även om 
produkten är anpassad till det mänskliga systemet och sammanhanget. De skriver 
också att det saknas ofta en tydlig beskrivning av den förväntade nyttan och med 
det som bakgrund så är det svårt att utveckla en användbar produkt.   
 
Balic & Ottersten (2004) väljer att använda ordet effekt istället för nytta i vissa 
samanhang. Men vi tolkar det som att deras användning av ordet effekt avser de 
positiva effekter som skall uppnås eller som en produkt skall bidra med. Visst 
finns det ofta både positiva och negativa effekter av införandet av ett IT-system 
men som vi tolkar det i samband med det Balic & Ottersten (2004) skriver så är 
ofta effekt benämnt dom ett positivt uttryck. Som vi ser det bör ju alltså fokus 
ligga på de positiva effekterna som skall uppnås inte de negativa, dessa är ju 
egentligen inte bra för verksamheten och bör därför vara så få och betydelselösa 
som möjligt. 
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2.4.3 Nyttor inte i fokus 
Balic & Ottersten (2004) skriver att ett problem att med IT-investeringar är att 
fokus ofta blir på själva projektet inte på att IT-produkten ska bidra till förväntade 
effekter. Detta problem återfinns hos beställare, projektledare och 
systemutvecklare där alla sätter för stort fokus på projektet. 
 
Projektfokus medför enligt Balic & Ottersten (2004) att själva målet blir att 
producera programkod, att klara leveranser och att hålla budgeten – inte att 
leverera en produkt som skapar önskade effekter. Författarna säger att praxis för 
projektstyrning och systemutveckling är något som understödjer detta på olika 
sätt: 
 

• Effektmålen beskrivs inte alls eller endast otydligt. Mål som att ”skall vara 
enklare att använda än sin föregångare” eller att ”produkten ska vara 
effektiv att använda” är inte alls ovanliga. Sådana mål är snarast 
ambitioner och kan inte användas för att styra upp utvecklingsprocessen, 
därför att det kommer att finnas olika många tolkningar av vad ”enklare” 
och ”effektiv” faktiskt innebär för produktens utformning som det finns 
projektmedlemmar.  

• Krav baseras i allt för hög grad på tyckanden och uttalanden från beställare 
och användare. Etablerade och kända strukturerade metoder för att fånga, 
prioritera och utvärdera förväntningar på effekter används i mycket liten 
utsträckning. 

• Krav och designförslag kopplas inte till önskade effekter. Resultatet blir 
att beställaren och användaren säger ja till kravbeskrivningar och 
designförslag utan att kunna avgöra på vilket sätt kraven bidrar till 
önskade effekter. Liknade brister medför att det blir svårt att styra 
projektet, trots att man har god kontroll över processen, aktiviteterna, 
dokumentet, modellerna och kostnaderna. 

• Många systemutvecklare och projektledare inriktar sig allt för fort mot 
detaljerna i utvecklingen. Då förbises det faktum att alla funktioner ska 
byggas och testas så de fungerar tekniskt, logiskt och praktiskt. Dessutom 
ska alla funktioner byggas ihop och fungera tillsammans. 
Systemutvecklare anser att ”någon annan” ska se till att önskade effekter 
uppstår. Projektledaren vill så snart som möjligt få kontroll över planerad 
tidsåtgång och kostnader och vill därför känna till detaljer så snart som 
möjligt. Detta medför att effekterna av produkten förbises. 

• Projektledaren ser aktiviteter som involverar användare och linjeansvariga 
som potentiella problem. De ser det som en risk att nya krav uppstår som 
leder till krav på förändringar, och därmed kostnader för projektet. 

2.4.4 Otydligt ansvar för att säkerställa nyttoeffekter 
Även i ett projekt där idén är mycket väl beskriven och det framgår tydligt vilka 
effekter man förväntar sig, så uppstår problem därför att det saknas roller som 
ansvarar för att effekterna uppstår. Balic & Ottersten (2004) menar att 
projektledaren och systemutvecklare inte är ansvariga för att effekter uppstår. 
Balic & Ottersten skriver vidare att ansvaret för att önskade effekter uppstår ligger 
hos den beställande organisationen. Vidare skriver de att beställarens engagemang 
är något som ofta lyfts fram som en framgångsfaktor för IT-projekt. Att det krävs 
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engagemang för att uppnå nytta är något som Lundberg (2004) även betonar. Han 
menar att även om de flesta IT-satsningar drivs med affärsnytta som mål så är det 
sällan någon har en tydligt utpekad roll som ansvarig för att ”hämta” hem nyttan. 
Även Lundberg (2004) skriver att detta ansvar inte ligger på chefer eller 
projektledare. Han menar att dessa personer inte har den långsiktighet eller den 
befogenhet som krävs för att säkra nyttan. Lundberg (2004) skriver att en 
nyttosäkrare kan rekryteras från olika ställen i organisationen. Ett vanligt fall 
enligt författaren är att dessa personer är någon form av processägare i 
organisationen. Processägare har vanligtvis ansvar i områden så som 
effektivisering, vinstökning, kostnadsminskning och förkortade ledtider. 
Kunskaper som kan vara bra att ha för en nyttosäkrare enligt Lundberg (2004).  
 
Balic & Ottersten (2004) skriver att det heller inte finns någon process för att 
styrka och styra projekt mot önskade effekter. Författarna skriver dock att det 
flesta projektstyrningsmetoder påpekar vikten av affärsnytta men trots detta så 
saknas det ofta riktlinjer för hur detta ska uppnås. De menar att utan riktlinjer för 
hur affärsnytta uppnås tas beslut till IT-projekt ofta med dålig affärsmässighet och 
utan styrning mot förväntad effekt. När önskade effekter är oklara och inte uppnås 
så skriver Balic & Ottersten (2004) att behov av förändringar kommer som ett 
brev på posten. Med detta menar de begäran på förändringar kommer i efterhand 
när produkten redan är i körbart skick och att göra ändringar blir kostsamma och 
projektmedlemmar är sällan motiverade att göra dem. 
 
Lundberg (2004) betonar vikten av att identifiera ägare till affärsnyttan samt att 
dessa ägare känner ett ansvar för de värderingar som görs. Han skriver även att 
det är viktigt att ägarna till nyttan är med från start och verifierar och godkänner 
varje uppskattning som görs. Med uppskattning menar Lundberg (2004) hur de 
värdesätter de olika nyttoeffekterna i förhållande till varandra. Vidare skriver 
Lundberg (2004) att vara nyttoägare innebär mer än att bara passivt godkänna 
siffror från kalkyler. Det innefattar ett aktivt arbete för att säkra och realisera 
nyttan i verksamheten. Lundberg (2004) väljer därför att kalla ägare av 
affärsnyttan för nyttosäkrare. Dessa nyttosäkrare kan variera till antalet beroende 
på omfattningen av satsningen och storleken på organisationen. Nyttosäkrarna bör 
dock ha tillräcklig tyngd i verksamheten för att kunna fatta de beslut som krävs 
för att hämta hem nyttan.  

2.4.5 Mätning av uppnådd nytta 
Lundberg (2004) skriver att en del i att säkra affärsnyttan är att gå tillbaka till de 
ursprungliga målen och göra en slutsammanställning på den nytta som faktiskt 
uppnåddes, kort sagt att göra en utvärdering av uppnådd nytta. Vidare nämner 
Lundberg (2004) att denna mätning bör innefatta både ekonomiska och mjukare 
nyttor. För att göra mätning av måluppfyllnad bör man ha tagit hänsyn till den tid 
det tar för att nytta uppstår. Antagandet av tiden till när nytta uppstår är något som 
bör ha gjorts i ett tidigare stadium. Enligt Lundberg (2004) är det bättre att mäta 
nyttan när uppskattningsvis 80 % uppnåtts än att mäta nyttan för sent för att då 
kan situationen ha förändrats så mycket att det kan vara svårt att spåra nyttan till 
förändringarna. Han skriver även att för större satsningar så kan det behövas flera 
tidpunkter då nyttan mäts. 
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Enligt Lundberg (2004) så bör mätning av nytta rent praktiskt ske enligt 6 steg. 
Det första steget är att utgå från de punkter som producerats utifrån 
nyttovärderingsmodellen. Steg nummer två är att gå igenom alla nyttoeffekter 
som tagits fram och koncentrera sig på dem som har störst effekt, för att inte slösa 
tid på de effekter som bara ger marginella resultat. I denna räkning bör det ingå 
faktorer som personalåtgång, kostnader, intäkter osv. I steg tre så ska resultatet av 
steg 2 jämföras med den nytta som uppskattades vid starten av IT-satsningen. 
Därmed kan man direkt se om nytta infriats. Om nytta har infriats så går man 
vidare till steg 4 i mätningen. Genomgång av bakgrunden till att nytta uppstått är 
vad som sker i steg fyra. Ifall nytta ej infriats så bör anledningen till den uteblivna 
nyttan undersökas. Är nyttan spårbar till de förändringar som gjordes? Eller beror 
nyttan på helt eller delvis andra faktorer? Enligt Lundberg (2004) så kan nytta 
uppstå utan relation till den förändring som gjorts. Vidare säger han att om nyttan 
ej är spårbar till de förändringar som gjordes ska den ej tas med i beräkningarna. 
Efter steg fyra så har nya värden erhållits som ska summeras i steg fem till en 
totalsiffra som jämförs med den siffra som uppskattats vid starten av IT-
satsningen. Slutligen i steg nummer sex menar Lundberg (2004) att man ska ta 
hänsyn till alla betydande avvikelser som upptäckts för att dra slutsatser om vilka 
ytterligare analyser eller aktiviteter som krävs för att realisera all den nytta som 
planerats. 

2.5 Egna reflektioner kring teorierna 
Nyttovärderingar anser vi vara ett utmärkt sätt att förbättra beslutsunderlaget och 
är en stor hjälp som prioriteringsunderlag vid en IT-investering precis som 
Dahlgren et al (2000) anser. Vad vi dock ställer oss mer kritiska till är det som 
Dahlgren et al (2000) säger om att nyttovärderingar resulterar i bättre 
genomförande samt ger en bra grund för uppföljning. Vi menar, i linje med, Balic 
& Ottersten (2004) att dagen modeller brister i uppföljning av den planerade 
nyttan och inte heller styr mot förväntad nytta. Som vi tolkar det Balic & 
Ottersten skriver är problemet att nyttovärderingarna inte direkt säger hur ett 
bättre genomförande ska gå till eller hur uppföljningen ska göras på bästa sätt. 
Kort sagt att det saknas riktlinjer för att säkerställa nyttorna. Modellerna säger, det 
här kommer ni att uppnå, men visar väldigt dåligt hur man sedan ska gå till väga 
för att uppnå dessa nyttor. Vi ser alltså på nyttovärderingar som ett bra sätt för att 
besluta om genomförande av en IT-investering. Vi ser även att 
nyttovärderingsmodeller är här för att stanna och antagligen kommer det att 
anammas av fler användare. Vi ställer oss dock kritiska till det faktum som vi 
tidigare nämnt om att det skall ge ett bättre genomförande. Vi har således valt att 
belysa detta problem i vår teoretiska referensram genom att ta fram den kritik som 
finns kring säkerställandet och genomförandet av en IT-investering efter en 
nyttovärdering. 
 
Genom vår litteraturstudie kan vi hålla med Dahlgren et al (2000) att själva 
processen att nyttovärdera kan vara lika värdefullt som bland annat det förbättrade 
beslutsunderlaget. I och med genomförandet av en nyttovärdering så diskuteras 
verksamheten och hur den ska kunna utvecklas. Detta anser vi, i likhet med 
Dahlgren et al (2000), ger en gemensam syn inom organisationen om vad som är 
viktigt och vad som är mindre viktigt i dagsläget. Det ligger också någonting i det 
Dahlgren et al (2000) säger om att brister i de nuvarande processerna upptäcks när 
andra personer från organisationen får bättre vetskap om hur de fungerar. Som vi 
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tolkar det kan denna kunskap leda till en bättre och effektivare verksamhet i det 
stora hela. Alltså en intressant effekt vid sidan av nyttovärderingen. 
 
Dahlgren et al (2000) som är grundare till PENG-modellen säger själva att en väl 
genomförd nyttoanalys över framtida nyttopotential inte är någon för att nyttan 
verkligen uppstår. Författarna säger vidare att en viktig framgångsfaktor är att utse 
en ansvarig för varje enskild nyttoeffekt och att utforma en plan för hemtagandet 
av nyttan, men de ger som vi ser det ingen vägledning för hur hemtagandet ska 
ske. Detta är enligt oss väldigt intressant och det är just därför vi fokuserat på 
denna del i nyttovärderingen. För oss är det allra viktigaste att organisationen får 
ut maximal nytta med investeringen och hur detta ska gå till finns inte med i 
nyttovärderingsmodellen. Som vi ser det spelar det ingen roll hur mycket man 
förväntar sig få ut av en investering om man sedan inte kan se till att uppnå målen. 
Därför ser vi det som en viktig del att utse rätt hemtagningsansvarig samt att ge 
denne en viss vägledning för hur nyttorna ska säkerställas och därmed kanske 
uppnå maximal nytta med investeringen.  
 
Lundberg (2004) skriver att hemtagningsansvaret inte ska läggas på en person 
som innehar chefspost därför att dessa personer bland annat inte har den 
befogenhet som krävs för att säkerställa nyttan. Detta anser vi vara ett väldigt 
anmärkningsvärt uttalande och vi undrar vem, om inte chefer, som har 
befogenheter i en organisation. Om vi skulle ge oss på att tolka det Lundberg 
(2004) skriver så kan ju givetvis en chef sakna viss befogenhet och långsiktighet 
om det är en stor organisation vilket vi antar att författaren menar. Det kan ju till 
exempel pågå flera investeringar och även om en chef förmodligen har det slutliga 
ekonomiska ansvaret över dessa så kan det vara svårt för denna att delta och aktivt 
styra alla investeringar från start till slut. Lundberg (2004) anser att processägare i 
en organisation är lämpade i rollen som hemtagningsansvarig. Det resonemang 
Lundberg (2004) för kring detta anser vi vara mycket förnuftigt. Som vi ser det 
har en processägare en förankring i sin egen verksamhet samt att denne 
förmodligen även har visst inflytande eftersom denne blivit utsedd just till 
processägare. Sammanfattningsvis ser vi att PENG-modellen som exempel inte tar 
upp vem som ska vara hemtagningsansvarig och detta kan ses som en brist, men 
som vi tolkar det är det svårt att sätta upp någon generell ram för vem som ska 
vara hemtagningsansvarig. Detta bör ske utifrån hur organisationen ser ut och 
även beroende på vilken typ av IT-investering man skall göra. 
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3 METOD 
 
 
I detta kapitel tillkännages de metoder vi tillämpat under arbetets gång. Vi 
förklarar vår undersökningsansats och vårt tillvägagångssätt. Till sist redogör vi 
för studiens rimlighet och trovärdighet. 
 

3.1 Undersökningsansats 
För att ge denna studie en vetenskaplig grund och för att läsaren ska få ett 
förtroende för studien kommer vi i detta avsnitt att fokusera på och framställa hur 
vi valt att gå till väga och varför. Vår syn på vetenskap är att den skall: 

 
• Bygga på vedertagna grunder och principer 
• Inte innehålla förvanskade fakta 
• Slutsatserna bygger på våra tolkningar av insamlad data 
• Vara kritiskt och metodiskt genomförd 

 
Självklart är det svårt för oss att uppfylla dessa punkter till 100 procent, men vi 
anser att grundvärderingarna är viktiga. Att vara eniga kring grundvärderingarna 
innan arbetet inleds hjälper till att hålla arbetet på en vetenskaplig nivå. 

3.1.1 Hermeneutisk ansats 
Inom det vetenskapliga förhållningssättet brukar två huvudinriktningar nämnas: 
positivism och hermeneutik. En av de stora skillnaderna mellan inriktningarna är 
den strävan de representerar; generaliserbar kunskap respektive djupare förståelse. 
Den djupare kunskap som erhålls inom hermeneutiken är, enligt Wiedersheim-
Paul & Eriksson (2001), mer fullständig och rättvisare än kunskap som framhåller 
sin objektivitet.  
 
Enligt Klein & Meyers (1999) är den mest fundamentala principen inom 
hermeneutiken den så kallade hermeneutiska cirkeln. Författarna menar att idén 
bakom den hermeneutiska cirkeln är för att förstå en komplex helhet måste man 
först förstå betydelsen av delarna och deras relation till varandra. Vi har en 
hermeneutisk ansats i detta arbete där man således söker en helhetsförståelse, en 
insikt i något. Enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (2001) innebär en 
hermeneutisk ansats även att forskaren förstår en annan persons handlingar och 
det viktigaste sättet att förstå är genom språket. Finns det inte ett gemensamt språk 
eller om det finns stora skillnader mellan de betydelser som de inblandade 
personerna lägger i orden (i form av t.ex. fackuttryck, definitioner av begrepp, 
innebörden av uttryck) blir förståelsen dålig. Språk och dialog mellan människor 
spelar alltså stor roll inom denna typ av forskning (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 
2001). Vi har förståelse för att olika personer har olika syn på samma sak och 
därför söker vi flera källor till ny förståelse. Beroende på det problem vi ser inom 
nyttovärdering kommer vi genomföra intervjuer med några få olika respondenter 
för att få olika syner på problemet. De svar vi söker gör också att vi anser det 
viktigt att söka flera källor till ny förståelse. Vidare har vi valt det hermeneutiska 
angreppssättet för att vi vill gå in och studera ett problemområde på djupet. Vi 
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kommer att studera och tolka hur personer upplever och beskriver sin verklighet 
vilket ligger i linje med hermeneutiken. 
 
På grundval av dialogen med forskningsmaterialet gör forskaren en tolkning och 
får därmed en ökad förförståelse, som leder till nya frågor (Wiedersheim-Paul & 
Eriksson, 2001). Vi har en viss förförståelse inom ämnet och att denna kommer 
förändras allt eftersom vi för en dialog med forskningsmaterialet. Vår egen 
förförståelse inom ämnet kommer ifrån tidigare studier som ingått i vår 
utbildning. Även om de tidigare studierna inte direkt behandlat 
nyttovärderingsområdet så har vi dock läst om det och på så sätt bildat oss en egen 
uppfattning av ämnet. Vi ser dock inte vår förförståelse som något hinder för 
undersökningen utan ser det snarare som en fördel att ha en viss kännedom om 
forskningsområdet. Detta för att förförståelsen ger oss en inblick och uppfattning 
om problemet i ett tidigt stadium. 

3.1.2 Kvalitativ studie 
När en forskare eller utredare ska göra en undersökning så ställs denne även inför 
frågan om att göra en kvalitativ eller kvantitativ studie. I denna undersökning 
kommer vi att jobba efter det kvalitativa angreppssättet. Beroende på 
forskningsområde finns det fördelar och nackdelar med båda metoderna. Man kan 
även kombinera de olika metoder men i slutändan är det alltid syftet med 
undersökningen som ska vara avgörande för vilket val man gör (Trost, 1997). 
Trost (1997) menar att när frågeställningen handlar om att förstå eller hitta 
mönster så är en kvalitativ studie att föredra. Kvalitativa metoder har sin styrka i 
att de kan förklara olika företeelser och bidrar med en väl beskriven bild av 
situationen (Holme & Solvang, 1997). En sådan helhetsbild leder enligt Holme & 
Solvang (1997) till en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang som 
kan ligga till grund för problemområdet. Vidare säger Holme & Solvang (1997) 
att en mycket viktig del i undersökningar som baserar sig på kvalitativa metoder 
blir att skapa en grund för teorikonstruktioner och utvärdering av befintliga 
teorier, vilket även vi gör i denna studie. Det som eftersträvas är att inhämta så 
mycket information som möjligt om ett specifikt problemområde enligt Holme & 
Solvang (1997). Vår studie går ut på att inhämta så mycket information som 
möjligt inom säkerställandet av nyttor vid IT-investeringar och även därför tycker 
vi det är rimligt att genomföra en kvalitativ studie.    
 
För att uppnå syftet med uppsatsen så anser vi att en kvalitativ studie är rimlig 
eftersom vi ska särskilja eller urskilja varierande åsikter och syn på ett problem. 
Vi kommer att genomföra kvalitativa intervjuer för att samla in information för 
vidare analys. De kvalitativa intervjuerna förklarar vi mer ingående under 
rubriken 2.2.3 Datainsamling. Till sist måste vi utifrån de kvalitativa intervjuerna 
även förstå och tolka respondenternas svar och hitta mönster mellan dem, vilket 
sker i analys- och diskussionskapitlet. 
 
Enligt Walsham (1995) kan fyra typer av generaliseringar göras från kvalitativa 
studier. Författaren tar upp begreppsutveckling, teorigenerering, utpekande av 
specifika samband samt bidrag till insikt inom det undersökta området. Vi som 
författare av denna uppsats ser främst detta arbete som ett bidrag till insikt i det 
undersökta området och vi anser även att vi tillför en viss begreppsutveckling. En 
ren teorigenerering ser vi inte som någon större del i denna studie.  

 
17 



 
 

3.2 Tillvägagångssätt 
Studien innehåller ett antal olika faser och grovt sett kan följande stadier urskiljas 
i vår studie: Problemformulering & Syfte, Litteraturstudier, 
Datainsamling/Empiri, Analys & Diskussion samt Avslutning & Slutsatser. Nedan 
förklarar vi dessa stadier mer ingående för att ge läsaren en bra och rättvis bild 
över hur vårt tillvägagångssätt av studien sett ut. 
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3.2.1 Problemformulering och syfte 
Problemformuleringen och syftet (nummer 1 i figur 3.1) är oftast en av de svårare 
delarna vid utförandet av en undersökning eller studie. Det gäller att göra sin 
problemställning tydlig och den ska även vara formulerad på sådant sätt att den ter 
sig intressant och lockande att ta del av (Svenning, 2003). Intresset för ämnet 
väcktes under ett seminarium på en tidigare kurs vi läste och utifrån det började vi 
med att söka information i branschtidningar och andra aktuella tidskrifter för att få 
en bättre bild om vad som kunde vara intressant att utföra en studie inom. Genom 
en artikelserie i Computer Sweden som är en av branschens mest kända och lästa 
tidningar kunde vi utröna att det fanns ett behov av att undersöka ämnet IT-
investeringar och nyttovärderingar närmare. Tidningen har tidigare haft en hel 
artikelserie som handlade om nyttan av IT-satsningar där det handlade om olika 
syner och debatt kring ämnet. Vidare tog vi kontakt med ett utvecklingsföretag av 
informationssystem i Göteborg som gav oss sin syn på ämnet och 
problemområdet vilket var mycket givande. Efter ytterligare artikelstudier så fann 
vi att det inte undersökts eller skrivits speciellt mycket om hur företag arbetar med 
att säkra de förväntade och utmålade nyttoeffekterna och eftersom detta är ett stort 
problem så växte uppsatsens syfte fram utifrån detta. 

3.2.2 Litteraturstudier 
Litteraturstudierna (nummer 2 i figur 3.1) sker över en lång period och kan ses 
som en övergripande fas därför att det skett löpande under större delen av 
undersökningen. När man som forskare hittat en intressant frågeställning gäller 
det att undersöka vad som är skrivet tidigare inom ämnet och vilka teorier och 
metoder som kan hjälpa en att se verkligheten klarare (Svenning, 2003). 
Litteraturstudierna har gått till så att vi sökt litteratur som fanns tillgänglig på 
Luleå Tekniska Universitetsbibliotek. Vidare har vi även sökt litteratur på Umeå 
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Universitetsbibliotek. Vi har dessutom sökt i de databaser som finns tillgängliga 
för studenter på Luleå tekniska universitet för att finna och läsa relevanta och 
vetenskapliga artiklar. Förutom den litteratur som behandlar ämnesområdet har vi 
använt oss av källor som behandlar forskningsmetodik, metodförfarande och 
rapportskrivning. 
 
När man vid en undersökning bestämmer sig för att använda eller studera redan 
skrivet material så är källkritik och källgranskning två väldigt viktiga delar 
(Holme & Solvang, 1997). Vi håller med om detta och har därför följt de 
rekommendationer som Holme & Solvang (1997) anser vara viktiga. 
Källgranskningen delas in i fyra faser, den första fasen är observation där vi söker 
och sållar ut vilken information som är relevant för problemställningen. Nästa fas 
är källans ursprung där vi söker källans trovärdighet. Med andra ord skall man 
fråga sig vem som står bakom källan och hur han/hon ställer sig till materialet och 
huruvida den är trovärdig eller inte. Tredje fasen behandlar tolkning av källan. Här 
bör man ta hänsyn till författarens ursprung och vad upphovsmannen har avsett att 
säga. Man ska även ha i åtanke att upphovsmannens avsikter och läsarens 
tolkningar inte alltid stämmer överens. Den sista fasen författarna tar upp är hur 
pass användbar källan är för undersökningens syfte. 
 
Den källgranskning vi gjort i denna studie har genomgått de fyra faserna Holme & 
Solvang (1997) tar upp. Vi har haft för avsikt att använda så ny litteratur som 
möjligt därför att ämnet är ”hett” och kan förändras snabbt. Genom att observera 
vilket år litteratur vi hittat är skriven har viss sållning och urval skett. Generellt 
har vi betraktat nyare litteratur som bättre och mer aktuell. Vidare har vi genom 
observation och skumläsning av litteratur även sållat bort litteratur som vi inte 
ansåg var relevant för vår problemställning. Ursprungsfasen som handlar om att 
söka källans trovärdighet har vi behandlat genom att undersöka vad författaren 
tidigare skrivit, både inom detta ämnesområde men även om författaren skrivit 
inom andra områden. En författare som skrivit många böcker och är allmänt 
erkänd anser vi vara en mer tillförlitlig källa än en författare som kanske ger ut sin 
första bok och är ganska ny på området. Den tredje fasen som handlar om 
tolkning har vi gått igenom i och med att vi tagit hänsyn till vilket land författaren 
kommer ifrån. Största delen av litteraturen vi använt oss av kommer från svenska 
författare men vi har även tagit med utländsk litteratur för att vidga vår syn på 
problemet. Sista fasen som tar upp hur pass användbar källan är för 
undersökningens syfte anser vi vara en slags sammankoppling av de första tre 
faserna. Desto mer tillfredsställande vi uppfattat de tre första faserna desto mer 
användbar tycker vi att källan varit för vårt syfte. 
 
Genom att vi tillämpat källgranskning anser vi att uppnått hög tillförlitlighet och 
trovärdighet i vår litteraturstudie och således uppfyller även den teoretiska 
referensramen de krav som vi ställt gällande tillförlitlighet och trovärdighet.  

3.2.3 Datainsamling 
Det finns olika sätt att samla in data för att få våra frågeställningar besvarade. En 
forskare kan bland annat använda sig av intervjuer, enkäter, observationer, 
experiment eller dokumentation (Patel & Davidsson, 2003). Författarna menar att 
ingen av dessa tekniker kan sägas vara bättre eller sämre än någon annan. Vilken 
teknik vi väljer beror på vad som verkar ge bäst svar på vår frågeställning i 
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förhållande till den tid och de resurser som står till förfogande. I denna 
undersökning kommer vår datainsamlingsmetod/empiri (nummer 3 i figur 3.1) att 
bestå av kvalitativa intervjuer. Patel & Davidsson (2003) skriver att intervjuer är 
en teknik för att samla information som bygger på frågor och med intervjuer 
menar man vanligtvis sådana som är personliga i den meningen att intervjuaren 
träffar respondenten personligen och genomför intervjun, men den kan även 
genomföras via telefonsamtal. Vi har valt personliga intervjuer som 
datainsamlingsmetod för att i linje med det hermeneutiska angreppssättet kunna 
gå djupt in på problemområdet. Risken med att göra en enkätundersökning anser 
vi vara att vi inte får ut den information vi vill ha ut från våra respondenter. 
Intervjuerna ger även möjlighet till att ställa följdfrågor tills vi fått ut de svar vi är 
ute efter. Vi anser att möjligheten att ställa följdfrågor gett oss ökade chanser att 
få intervjun att svara mot vårt syfte. I och med följfrågorna fick vi även bättre 
insikt i verksamheten och hur respondenten upplever denna vilket stämmer 
överens med det hermeneutiska angreppssättet som går ut på att se helheten av en 
situation. Övriga fördelar med besöksintervjuerna är att vi fått bra personlig 
kontakt med respondenten vilket vi anser ger oss mer utförliga svar. Dessutom har 
vi vid personliga intervjuer möjlighet att tolka kroppsspråk, gester och 
ansiktsuttryck. Vidare har vi enligt vad Patel & Davidsson (2003) anser vara 
förnuftigt, börjat intervjuerna med att klargöra syftet med vår studie för 
respondenten. 
 
Holme & Solvang (1997) anser att styrkan i kvalitativa intervjuer ligger i att 
undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. Det 
innebär att detta är den intervjuform där forskaren utövar den minsta styrningen 
vad gäller respondenterna. Vi strävar således efter att låta dem få påverka 
samtalets utveckling, inom de ramar vi har givetvis. Holme & Solvang (1997) 
menar att forskaren endast har gett de tematiska ramarna – men man måste 
samtidigt försäkra sig om få svar på de frågor man vill belysa. Detta angreppssätt 
behöver därför inte innebära någon radikal skillnad i jämförelse med ett vanligt 
samtal. Man kan se det som att vi ur samtalet ”vaskar fram” den information vi 
kan få om de frågor vi är intresserade av. 
 
Sekvensen på våra intervjufrågor har lagts upp enligt en teknik som Patel & 
Davidsson (2003) kallar tratt-teknik. Detta innebär att vi börjat med stora öppna 
frågor för att så småningom gå över till mer specifika (se bilaga A). Denna teknik 
anses enligt författarna vara motiverande och aktiverande i och med att 
respondenten till att börja med får uttrycka sig som han/hon vill. Användandet av 
tratt-tekniken tycker vi fungerat bra och vi upplevde även att respondenterna 
kände sig trygga i situationen eftersom de pratade länge och obesvärat kring våra 
frågor.  
 
Utformning av intervjuguide 
I den kvalitativa intervjun använder vi oss inte av standardiserade frågeformulär. 
Detta för att det normalt inte ska finnas för stor styrning från forskarens sida 
(Holme & Solvang, 1997). Vi vill tvärtom att de synpunkter som kommer fram är 
ett resultat av undersökningspersonernas egna uppfattningar. Därför bör dessa i 
största möjliga utsträckning själva få styra utvecklingen av intervjun. Forskaren 
har i förväg lika fullt en viss uppfattning om vilka faktorer som är viktiga. Dessa 
har vi skrivit ner i en intervjuguide (Bilaga, A). Vi behöver inte nödvändigtvis 
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vare sig till innehåll eller ordningsföljd följa denna till punkt och pricka. Men det 
är viktigt att intervjun täcker de områden som guiden innehåller. Den teoretiska 
referensramen har legat till grund för skapandet av intervjuguiden och speciellt de 
delar som tar upp hemtagningsansvar och säkerställande av nyttoeffekter. 
 
Patel & Davidsson (2003) tar upp ämnet strukturering och standardisering 
ytterligare. Författarna menar att intervjuer med låg grad av standardisering görs 
när intervjuaren själv formulerar frågorna under intervjun och ställer frågorna i 
den ordning som är lämplig för en viss intervjuperson. Vid helt standardiserade 
intervjuer ställs identiska frågor i exakt samma ordning till varje respondent. När 
det gäller grad av strukturering handlar det om hur stort utrymme respondenten 
ges. I en ostrukturerad intervju så lämnas maximalt utrymme för respondenten att 
svara inom (Patel & Davidsson, 2003). Våra intervjuer har i viss mån varit 
standardiserade och av låg struktur. Vi har därmed inte haft så stora krav på vilken 
inbördes ordning frågorna besvarats och vi har även gett respondenten maximalt 
utrymme att svara inom för att få ut så mycket information som möjligt på varje 
fråga. Detta kan tyckas vara en motsägelse mot vårt val att använda tratt-tekniken 
eftersom vi säger att vi inte haft så stora krav på vilken inbördes ordning frågorna 
ska besvaras. Vi anser ändå att vi använt oss av tratt-tekniken eftersom vi haft fyra 
stora frågor som haft samma inbördes ordning på alla intervjuerna. Dessa 
övergripande frågor har utgjort vår tratt men när det gäller följdfrågorna har vi 
inte haft några krav på vilken ordning de ska besvaras. 
 
Urval av respondenter 
Urvalet av undersökningspersoner blir en avgörande del av en underökning enligt 
Holme & Solvang (1997) därför att det är viktigt att få tag i personer som har den 
kunskap forskaren är ute efter. Vidare ska syftet med kvalitativa intervjuer vara att 
öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga 
uppfattningar om det fenomen vi studerar. För det första vill vi få ett så stort 
informationsinnehåll som möjligt genom att vi försäkrar oss om största möjliga 
variationsbredd i urvalet av respondenterna. För det andra kan vi öka 
informationsinnehållet genom att vi använder oss av respondenter som på goda 
grunder kan antas ha rikligt med kunskap om de företeelser vi undersöker, säger 
Holme & Solvang (1997). 
 
I och med att vi valde att göra djupgående intervjuer så anser vi att det var 
lämpligt att göra studien på tre till fyra olika organisationer. Om undersökningen 
innefattat fler organisationer skulle informationsmängden bli för stor att bearbeta i 
form av transkribering av intervjuerna och i analysen. De kriterier vi hade för 
urvalet av organisationer var att de skulle ha utfört en nyttovärdering men utan 
krav på att ha använt någon specifik modell. Sedan ville vi även undersöka större 
organisationer som utfört nyttovärderingen i sin egen verksamhet och således 
valde vi bort konsultbolag som utfört nyttovärderingar åt andra organisationer än 
sin egen.  
 
Till att börja med kontaktade vi de konsultbolag i Norrbotten som har erfarenheter 
från nyttovärderingar och som även håller utbildning i bland annat PENG-
analyser. Utifrån dessa kontakter fick vi bland annat ut listor på företag och 
organisationer som utbildat sig i nyttovärdering. När vi sedan kontaktade dessa 
företag och organisationer kom vi ganska snabbt fram till att det inte var speciellt 
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många som hade genomfört en nyttovärdering på minst en av sina IT-
investeringar. De flesta hade inte hunnit genomföra någon nyttovärdering än men 
hade planer på att börja använda sig av förfarandet. Vidare så ledde de flesta tips 
från våra kontakter fram till samma organisationer att utföra studien på. Således 
har vi inte haft speciellt många alternativ och har därför inte kunnat välja 
organisationer själv, vi har helt enkelt fått anpassa oss efter de organisationer som 
utfört nyttovärderingar och genomföra intervjuerna där. Vi har valt bort 
alternativet att genomföra telefonintervjuer eftersom vi ville träffa respondenterna 
personligen och därmed få ut de fördelar det tillvägagångssättet ger. 
 
När vi fick kontakt med de organisationer som kunde ingå i studien var det inte 
speciellt svårt att få tag i rätt person att intervjua. Till att börja med pratade vi med 
den IT-ansvarige på de olika organisationerna och utifrån det samtalet bestämde 
vi om personen i fråga var lämplig att intervjua. Kontakten med organisationerna 
har fungerat bra och om den IT-ansvarige inte varit rätt person att intervjua har 
denne hjälp oss att hitta rätt person att prata med. Två av intervjuerna har utförts 
på deras egna lokaler och den tredje utfördes i här på LTU, detta eftersom 
respondenten föreslog detta. Intervjuerna tog mellan 30 och 50 minuter. Innan 
varje intervju frågade vi om det var ok för dem att vi spelade in allt på mp3-
spelare för att underlätta transkribering och analys av materialet och ingen av 
respondenterna hade något emot detta. 

3.2.4 Analys och diskussion 
Insamlat material ska bearbetas och analyseras efter insamlingen. Det som är 
kännetecknande för den kvalitativa analysen är att man utifrån ett litet material 
försöker tränga djupt in i en problematik enligt Svenning (2003). Data talar alltså 
inte för sig självt utan måste bearbetas och tolkas antingen kvantitativt eller 
kvalitativt. I denna uppsats har vi valt att utföra en kvalitativ bearbetning av all 
data, i enlighet med det kvalitativa angreppssätt vår studie utgår ifrån. Jämfört 
med den kvantitativa bearbetningen är ambitionen i den kvalitativa bearbetningen 
att skapa en djupare kunskap och sträva efter att försöka förstå och analysera 
helheter (Patel & Davidsson, 2003). Analysen görs ofta utifrån ett noggrant urval 
av insamlad data och därför är det viktigt att beskriva det som uppfattas, utifrån 
problemområdet på ett bra sätt. Det är texten som är det centrala uttrycket och 
arbetsmaterialet, eftersom forskaren först skriver anteckningar som mynnar ut i 
text som sedan utgör grunden för analysen (Repstad, 1999). Analysen bör ske 
under en längre tidsperiod för att man tankemässigt ska kunna arbeta sig in i 
materialet enligt Repstad (1999).  
 
Att analysera insamlat material handlar för oss om att hitta mönster och sortera är 
således ett av nyckelorden inom kvalitativ analys. Vi kommer i vår analys att 
tillämpa successiv approximation vilket är en cyklisk process som successivt 
skärper analysen enligt Neuman (1994) i Svenning (2003). Författaren menar att 
merparten av kvalitativa intervjuer analyseras enligt detta förfarande. Inom 
successiv approximation använder man sig av de tre kodningsstegen öppen 
kodning, axiell kodning och selektiv kodning. Det första kodningssteget, öppen 
kodning, är lika med de första genomläsningarna av det insamlade materialet. I 
dessa första genomläsningar söker forskaren efter ansatser och mönster. Att det 
kallas öppen kodning hänger samman med forskarens förväntade öppna sinneslag 
i det här stadiet. Det andra stadiet i analysen är den axiella kodningen. I denna fas 
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går forskaren in med någorlunda organiserad uppsättning begrepp, hämtade från 
den öppna kodningen, och försöker finna länkar mellan begreppen. Vidare ska 
forskaren försöka hitta sekvenser som klart följer på varandra. Det sista stadiet i 
kodningsarbetet är den selektiva kodningen. Här ska forskaren selektivt leta efter 
fall som stödjer eller illustrerar teman som framkommit vid den tidigare 
kodningen. Alla tre stegen i successiv approximation är således kopplade till vårt 
analys- och diskussionskapitel där resultatet av dessa steg presenteras.   
 
Vårt tillvägagångssätt vid analysarbetet illustreras i figur 3.1 som nummer 4. Vi 
har gått tillväga så att vi direkt efter genomförda intervjuer har transkriberat dem 
genom att lyssna igenom och skriva ner dem någorlunda ordagrant. Efter att ha 
skrivit ner intervjuerna lyssnades de igenom ytterligare en gång samtidigt som vi 
läste vad vi skrivit ner. Detta för att en extra gång kontrollera att vi inte missat 
något viktigt. Nästa steg efter nerskrivning av intervjuerna innebar att vi läste 
igenom dem fler varv för att sedan sammanfatta dem tillsammans i löptext. 
Resultatet av detta finns i uppsatsens empirikapitel. Slutligen har vi gått igenom 
dem och kategoriserat svaren som behandlade liknande områden. Genom att 
kategorisera svaren och genom att studera teorierna har ett antal olika teman tagits 
ut i analysen. Dessa teman är Hemtagningsansvariges roll i verksamheten, Flera 
hemtagningsansvariga, Riktlinjer, Tidsram samt Gemensam syn, och dessa har 
analyserats var för sig genom att svaren ställts mot varandra samt att dessa även 
ställts mot vad teorierna säger för att se likheter, olikheter och mönster. Vidare för 
vi en diskussion kring varje tema. Vi diskuterar de observationer vi gjort i 
analysen och genom våra tolkningar ges förklaring till observationen. Detta 
redovisas och presenteras i uppsatsens kapitel analys och diskussion. 

3.2.5 Avslutning och slutsatser 
Slutsatserna kommer vi dra utifrån analysen och teorin och de kommer även att 
vara kopplade mot problemformuleringen och syftet med uppsatsen. Detta 
illustreras som sista delen i figur 3.1 med nummer 5. Vi ger i detta kapitel även 
förslag till vad vi tycker är intressant för fortsatta studier inom ämnet. 

3.3 Rimlighet och trovärdighet 
Vid forskningsarbete som är kvalitativt inriktat, vilket denna studie är, så står 
forskaren i fokus både vid insamlandet av informationen och vid analysen. Patel 
& Tebelius (1987) menar att forskaren måste ställa kritiska frågor till sig själv 
som till exempel: Är den teoretiska referensramen rimlig i förhållande till den 
allmänna kunskapen om fenomenet? Vilka faktorer kan ha påverkat tolkningarna? 
Utnyttjas den totala informationen och vilka alternativa tolkningar finns? 

3.3.1 Rimlighet 
Mot bakgrund av den kvalitativa forskningens uppfattning om att mänskligt liv 
kännetecknas av variationsrikedom och föränderlighet måste forskaren, enligt 
Patel & Tebelius (1987) även ställa sig frågor om graden av överensstämmelse i 
den information han/hon har fått. Det är en fråga om att på olika sätt kunna visa 
graden av rimlighet i information och tolkningar. Den teknik som valts för 
informationssamlandet ska bedömas i förhållande till dess möjlighet att få en 
fyllig, associationsrik och öppen information. Den teknik vi använt oss av, alltså 
kvalitativa intervjuer för datainsamlingen anser vi ger oss den fylligaste och mest 
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öppna informationen. Forskarens kännedom om den livssituation 
uppgiftslämnaren lever under ökar möjligheterna till rimlig information, därför att 
han/hon då har möjlighet att relatera till sina egna erfarenheter och ge 
uppgiftslämnaren impulser att ta upp förhållanden som annars skulle ha förbigåtts 
(Patel & Tebelius, 1987). Vår egen kännedom om den livssituation 
uppgiftslämnaren lever under är inte så speciellt stor och således har vi inte 
kunnat relatera särskilt mycket till våra egna erfarenheter. Detta kan ha påverkat 
våra möjligheter att få ut så rimlig information som möjligt.  
 
Rimligheten i tolkningarna kan bedömas efter hur informationens mångfald och 
variationsbredd utnyttjas. Enligt Patel & Tebelius (1987) så är andra garantier för 
rimligheten jämförelser mellan alternativa tolkningar för att undvika låsning till 
ett perspektiv. Med detta menar författarna att en växling mellan helhets- och 
delaspekter ska ske. Vi anser att genom användning av analysmetoden successiv 
approximation så har vi försökt undvika låsning till ett perspektiv eftersom vi varit 
öppna i vårt sinneslag och studerat delarna för att förstå helheten men även 
helhetens relation till delarna. Vidare kan forskaren enligt Patel & Tebelius (1987) 
använda jämförelser med tidigare kunskap som kriterier för rimligheten. 
 
I den utsträckning uppgiftslämnarna betraktas som respondenter om faktiska 
situationer skall gängse källkritiska metoder för bedömning av rimlighet 
användas. En yttre bedömning av rimligheten kan ske på olika sätt. Ett exempel är 
att redovisningen av tolkningarna kan granskas av uppgiftslämnarna för att de 
skall avgöra om det står i överensstämmelse med deras uppfattning om vad som 
förevarit (Patel & Tebelius, 1987). Vi har själva följt detta förvarande genom att 
låta våra respondenter få läsa igenom och godkänna vår sammanfattning av 
intervjun. Detta för att undvika misstolkningar men även för att ge respondenten 
en chans att förklara sig ytterligare om han/hon skulle vilja göra det. Våra 
respondenter har godkänt våra sammanfattningar och inte haft något ytterligare att 
tillägga. Tolkningarna kan även relateras till den teoretiska förståelsen som bildat 
utgångspunkt för arbetet. Detta innebär enligt författarna emellertid en risk för 
cirkulär bekräftelse av det man på förhand antagit. För att motverka 
självuppfyllelse är det viktigt att forskaren är öppen för det som ryms i texten och 
är inställd på att finna nya dimensioner eller variationer på redan kända fakta. 
Källgranskning och teorireflektion anser vi vara ett medel för att motverka 
självuppfyllelsen och bidrar även till att vara öppen för nya dimensioner och 
variationer inom det undersökta området. 

3.3.2 Trovärdighet 
Både vid informationssamlandet och senare vid tolkningar av materialet är det 
viktigt att kunna argumentera för pålitligheten i den information som tagits fram. 
Patel & Tebelius (1987) menar att forskaren måste kunna visa att tolkningarna ej 
bygger på stereotypa uppfattningar, förutfattade meningar eller lättillgängliga 
slutsatser. Detta åstadkoms på olika sätt genom åtgärder som visar att insamlings- 
och tolkningsförfarandet är trovärdigt. 
 
Patel & Tebelius (1987) säger att en förutsättning för tolkning är att det finns en 
överensstämmelse mellan ord och handling samt att uppgiftslämnaren verkligen 
anger sina genuina upplevelser och känslor. Uppgiftslämnarna måste vara 
motiverade, forskningstemat måste upplevas relevant för dem och de måste vara 
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beredda att lämna uppriktig och fyllig information. Våra egna intryck av detta är 
att våra respondenter har varit väldigt motiverade och vi känner även att 
forskningstemat har varit av stor relevans för dem. Respondenterna har även varit 
intresserade av att ta del av den färdiga undersökningen vilket vi tolkar som att de 
även är villiga att bidra med så mycket som möjligt till studien för att vi ska få ut 
nånting relevant av den. Den tolkning av situationen som sker vid intervjuer är en 
annan tolkning än tolkningen av text enligt Patel & Tebelius (1987). Författarna 
menar att all upptagning kan innebära förlust av väsentlig information och detta 
får forskaren kompensera genom att lita till sina egna intryck av situationen. Vi är 
medvetna om att saker som kroppsspråk och ansiktsuttryck är väldigt svårt att 
återge och därigenom finns det svårigheter att redovisa dessa saker i textform. Vi 
ändå försökt att betona såna saker vid sammanställningarna av intervjuerna och 
därigenom inte gått miste om väsentligt information. 
 
Vid insamlandet av kvalitativt material ställs sålunda stora krav på forskaren 
eftersom han måste ha förmåga att engagera sig och gå in i interaktionen med äkta 
intresse och inlevelse. Det finns enligt Patel & Tebelius (1987) en risk att 
forskaren blir alltför personligt engagerad i sitt forskningsproblem och gör 
tolkningarna enbart på individuell nivå. Trovärdigheten kan på samma sätt som 
med rimligheten kontrolleras genom att låta uppgiftslämnarna granska de 
tolkningar forskaren gjort. För att läsaren ska kunna bedöma trovärdigheten måste 
forskarens perspektiv och utgångspunkter tydligt anges och förfaringssättet 
presenteras utförligt. På så sätt ges läsaren möjlighet att själv pröva, acceptera 
eller förkasta tolkningar. Genom att vi låtit respondenterna granska 
sammanställningarna av intervjuerna vi utfört och i och med att vi i detta 
metodkapitel klart och tydligt presenterar vårt förfaringssätt anser vi att uppnår en 
hög trovärdighet för studien. 
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4 EMPIRI 
 
 
I detta kapitel redovisar vi det data som vi samlat in i vår empiriska studie. För 
att ge en bakgrund till de organisationer vi utfört intervjuerna hos ger vi först en 
kort verksamhetsbeskrivning. Underlaget för detta är hämtat från 
organisationernas webbplatser och från intervjutillfällena. Efter dessa 
verksamhetsbeskrivningar presenteras sedan resultatet av intervjuerna. 
 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Intervjuerna har utförts på tre större organisationer i Norrbotten som har realiserat 
minst en nyttovärdering med PENG-modellen. Dessa tre organisationer beskrivs 
utförligare i nedanstående rubriker. 

4.1.1 Luleå Kommun 
Luleå kommun är Norrbottens största kommun med drygt 70 000 invånare och 
man har närmare 7000 anställda. Kommunen spelar över ett brett 
verksamhetsområde och skillnaden mellan de olika verksamheterna kan vara 
väldigt stora. Luleå kommuns organisation är likt andra kommuner organiserad i 
ett antal nämnder och förvaltningar där kommunens ”regering”, dvs. 
kommunstyrelsen, har ansvaret för den övergripande planeringen och styrningen. 
 
Vår respondent på Luleå kommun jobbar som verksamhetskonsult, vilket innebär 
att personen är en brygga mellan verksamheten och IT-kontoret. De normala 
arbetsuppgifterna består i att ge de olika förvaltningarna stöd vid anskaffning och 
uppdatering av olika informationssystem. Detta kan till exempel vara att se till att 
man följer de plattformar man har men även se till lagar och förordningar följs. 
Respondenten är i grunden samhällsplanerare och har sedan läst 80 poäng ADB 
utöver det. 

4.1.2 Luleå Tekniska Universitet 
Luleå Tekniska Universitet (LTU) är Skandinaviens nordligaste tekniska 
universitet och samarbetet med företagen och världen utanför är ett av LTU:s 
utmärkande drag. Universitetet har ca 12 500 studenter som är fördelade på fem 
campus. Man har ca 1 500 anställda och 67 olika forskningsområden varav 52 
inom den tekniska fakulteten och 15 inom den filosofiska fakulteten. 
 
LTU har ca 1,2 miljarder kronor i omsättning varav ca 50 procent avser forskning 
och 50 procent grundutbildning. Cirka 90 procent av all forskning bedrivs inom 
teknisk fakultet medan större delen av grundutbildningen sker inom filosofisk 
fakultet. Den person vi intervjuat på LTU är IT-chef och dennes arbetsuppgifter 
består i att leda och utveckla universitetets IT-verksamhet, framförallt på 
strategisk nivå. Det innebär dels att försöka sänka kostnaderna för IT-
verksamheten men han ska även se till att få ut mer verksamhetsnytta ur de pengar 
man lägger ner på IT. Man strävar således efter att IT-satsningarna ska ge ett bra 
verksamhetsstöd och att de är så kostnadseffektiva som möjligt. Inom LTU är det 
just nu ett starkt kostnadsfokus men man jobbar mer och mer på att försöka öka 
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avkastningen på en satsad IT-krona. Respondenten jobbar även en hel del med 
administrativa delar som till exempel budgetarbete. Han har från början läst 
datavetenskap och har en väldigt bred IT-bakgrund. Respondenten har tidigare 
jobbat med bland annat systemutveckling, projektledning och inom 
konsultbranschen där han jobbat med försäljning av IT-lösningar. 

4.1.3 IT-Norrbotten 
I Norrbotten har näringslivet, kommunerna och landstinget tillsammans med 
länsstyrelsen och Luleå Tekniska Universitet gått samman och bildat IT-
Norrbotten. Organisationen ska vara utvecklingsmotor för spjutspetsteknologi och 
affärsdrivande IT-projekt och även utveckla arbete och näringsliv i Norrbotten. 
För samordning och gemensamma ställningstaganden i anslutning till bolagets 
olika verksamheter finns fasta nätverk. 
 
Idag samordnar IT-Norrbotten den pågående bredbandsutbyggnaden i Norrbottens 
kommuner och ansvarar för etablering av regionnätet. Regionnätet kompletterar 
den tidigare bredbandsutbyggnaden och ser till att det blir en sammanhängande 
strategisk IT-infrastruktur i länet. 
 
Respondenten på IT-Norrbotten är projektledare och har senaste tiden jobbat med 
en regional portallösning. Hon är i grunden utbildad civilekonom och har jobbat 
på IT-Norrbotten sedan år 2000. Före detta har respondenten bland annat jobbat 
som projektledare på en högskola i Finland och där styrde hon även andra projekt 
som inte alltid hade med IT att göra. 

4.2 Resultat 
Nedan följer resultatet av intervjuerna och detta har vi lagt upp efter 
intervjuguiden. Vi har valt att göra på det viset för att göra det mer lättläst. Vidare 
har vi valt att redovisa alla tre intervjuerna tillsammans därför att vi inte har för 
avsikt att jämföra eller ställa dem mot varandra på något sätt. 

4.2.1 Anledningar till nyttovärdering 
Luleå kommun tillämpar idag PENG-modellen för sina nyttovärderingar men har 
tidigare använt sig av rent ekonomiska modeller men dessa tog ej hänsyn till 
exempelvis mjukare nyttor. Luleå kommun tillämpade från början 
nyttovärderingar för sina IT-investeringar för att se om man kan räkna hem nyttan 
av investeringen och för att få klarhet i hemtagningsansvaret. Numera har det mer 
och mer börjat användas som ett kravspecifikationsarbete, alltså mer som en 
förstudie.  
 
Anledningen till att man inom LTU tillämpar nyttovärdering av sina IT-
investeringar är för se till att man har maximal verksamhetsnytta utifrån varje 
satsad IT-krona. Man försöker att styra mer mot resultat än mot att reducera 
kostnader och då måste man enligt respondenten titta på olika modeller och 
metoder som kan stödja detta arbete. PENG-modellen har således blivit ett av 
verktygen man använder. Tidigare har man använt ett antal andra 
metoder/modeller för att på ett mer traditionellt sätt räkna på vad en IT-satsning 
kan ge och en av dessa metoder är att göra business case. LTU har jobbat fram 
behovet med att göra nyttovärderingar i och med sitt tidigare arbete med den 
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övergripande IT-strategin där man har en punkt under organisation, ledning och 
styrning som säger att verksamhetsnyttan med IT-projekt säkerställs genom att 
nyttovärdesanalyser genomförs innan projektstart. Det är nånting som kommer att 
gälla för all IT-utveckling i framtiden men det kommer att implementeras 
successivt i verksamheten. Respondenten anser att detta är en viktig punkt i deras 
strategiska plan. 
 
Anledningen till att IT-Norrbotten tillämpar nyttovärderingar är främst för att man 
ska kunna ge ett bättre beslutsunderlag åt sina ägare. Värderingen gjordes för att 
få en bättre grund att kunna bestämma portalens framtid. Nyttovärderingen 
baserades egentligen på tre olika investeringsalternativ. Dessa var om den 
regionala portalen skulle läggas ned, finnas kvar som den är eller om den skulle 
utvecklas. Nyttovärderingen användes således för att prioritera olika alternativ. 
Vid en IT-investering är det kommunerna och landstinget som ska ta beslut om ett 
genomförande och IT-Norrbotten tyckte att man kunde använda nyttovärderingar 
för att ge ett bättre beslutsunderlag för politikerna och respondenten påpekar att 
det således blir mer informativt. Respondenten tar även upp exemplet med den 
regionala portalen där hon menar att kostnaderna för denna uppstår hos ägarna, 
alltså kommunerna och landstinget medan nyttan uppstår hos medborgarna. I och 
med att nyttan uppstår hos någon annan än hos dem som bekostat investeringen 
ville man testa en metod som visar på vilka mjuka nyttor som kan tänkas uppstå. 
IT-Norrbotten använder PENG-modellen i sina nyttovärderingar och har inte 
heller använt någon annan nyttovärderingsmodell.  

4.2.2 Processen att nyttovärdera 
På frågan om hur en nyttovärdering kan gå till hos Luleå kommun säger 
respondenten att alla kommunens system ägs av de olika förvaltningarna medan 
IT-kontoret har hand om drift och underhåll. Systemförvaltaren börjar med att 
sammankalla folk från IT-kontoret, folk från egen verksamhet och kunder. Dessa 
bildar en arbetsgrupp på ca 7-8 personer och det kan vara allt från beslutsfattare 
till slutanvändare. Nyttovärderingen utförs inom en två veckors period och man 
samlas tre dagar, ca sex timmar per sammankomst. Man börjar med att hyra in en 
konsult utifrån som leder nyttovärderingsarbetet. Detta gör man för att få in en syn 
utifrån för att det är lätt att bli ”blind” om enbart personer från verksamheten är 
inblandade. Nästa steg är att formulera uppdraget och att avgränsa sig för vara 
överens om syftet så att alla drar åt samma håll. Alla måste vara överens om vad 
arbetet ska mynna ut i och respondenten menar att det då är lättare att ta bort 
ovidkommande saker. Konsulten börjar sedan med att skapa sig en bild genom att 
göra korta intervjuer med olika personer för att se vad det hela handlar om. Den 
första träffen innebär att man går igenom nyttorna, alltså en slags brainstorming 
för att ta fram nyttoeffekterna man vill uppnå. Man kör följaktligen PENG-
modellen rakt av och vid andra träffen går man igenom kostnaderna. Arbetet med 
att beräkna kostnaderna har arbetsgruppen haft i hemläxa sen första träffen. Det 
tredje arbetstillfället sammanställer man och diskuterar igenom det hela och ställer 
sig frågor som: Är detta rimligt? Hur ser detta ut? Hör det ihop? Har man till 
exempel tagit upp samma sak på två olika ställen. Sedan utser man 
hemtagningsansvariga för de olika nyttoeffekterna. 
 
En nyttovärdering med PENG-modellen på LTU går till på följande sätt: Man 
börjar med att plocka ihop en grupp på 8-10 personer som sedan arbetar 
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tillsammans under 3 workshops. Först börjar man med att diskutera grunden till 
satsningen och sedan får alla inblandade diskutera och lägga fram nyttoeffekterna. 
Man följer i stort sett det gängse sättet som PENG-modellen tar upp och man 
delar bland annat in nyttorna i de olika grupperna, grön nytta osv. Vidare 
diskuterar man även risker med nyttohemtagningen. LTU hyr även in en konsult 
som är med vid själva PENG-analysen för att få in bra kompetens vid förfarandet 
med nyttovärdering men på sikt hoppas man på att kunna göra nyttovärderingarna 
helt på egen hand. 
 
På IT-Norrbotten går en nyttovärdering till på följande sätt: Först skickar man ett 
brev till alla sina ägare där man säger att de ska komma överens om en grupp som 
ska genomföra nyttovärderingen. Arbetsgruppen på sex personer består då av 
representanter från olika kommuner, landstinget, länsstyrelsen osv. och denna 
grupp jobbar sedan efter PENG-modellens tre faser och tio steg. Respondenten 
ger exempel på nyttovärderingen av den regionala portalen där man efter 
brainstorming kom fram till 160 olika nyttor och mellan mötena så låg det ett stort 
jobb i att ta fram olika fakta m.m. IT-Norrbotten tog även hjälp från en av 
författarna (Lars Stigberg) till PENG-modellen som ledde arbetet vid de fyra 
gemensamma arbetstillfällena men vid nästa nyttovärdering är tanken att vår 
respondent själv ska leda arbetet. Hela nyttovärderingen tog ungefär en månad 
och man hade således ett möte per vecka. 

4.2.3 Fördelar 
På frågan om vilka fördelar respondenten på Luleå kommun ser i att göra 
nyttovärderingar förklarar han att när man har jobbat med nyttovärderingen ser 
man ganska klart ett mönster. Ett exempel kan vara att man får klarhet i att man 
idag har ett problem, som eventuellt kan lösas med hjälp av ett nytt 
informationssystem. När man gör en nyttovärdering och sitter och diskuterar så 
kommer många frågor upp och man inser ofta att andra förvaltningar har precis 
samma problem osv. Respondenten menar att via en nyttovärdering så kommer 
frågor upp som annars inte skulle ha diskuterats mellan dessa personer. 
Användningen av nyttovärderingar har således gått från att vara en ren värdering 
till en mer förstudieliknande process.  
 
En av styrkorna med nyttovärdering och PENG-modellen är enligt respondenten 
på LTU att man får en samlad grupp i form av workshops. På så sätt sprids idén 
med satsningen till en större grupp och hela gruppen ser således hela bilden över 
varför man gör detta. Sedan får man framförallt ett bättre beslutsunderlag och 
prioriteringsunderlag där man ser de förväntade nyttorna. En annan mycket viktig 
fördel med att nyttovärdera är enligt respondenten att det skapas en samsyn runt 
vad man egentligen är ute efter. Olika personer kan ha olika syn på vilka nyttor vi 
får genom att göra denna satsning. 
 
De största fördelarna respondenten på IT-Norrbotten ser med att göra 
nyttovärderingar är att det som sagt ger ett bättre beslutsunderlag samt att man på 
ett bra sätt kan påvisa de nyttor som man förväntar sig. Sedan menar respondenten 
att själva sättet man arbetet på när man nyttovärderar är mycket värt i och med att 
man i gruppen får samma helhetsbild och en samsyn på investeringen. Detta sker 
genom diskussioner och är värdefullt eftersom använder samma ord som annars 
kanske hade haft olika innebörd för olika personer. Så att jobba på det sätt man 
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gör vid en nyttovärdering tyckte respondenten gav jättemycket och menar även att 
om man jobbar vidare med denna grupp efter PENG-analysen skulle arbetet bli 
mycket enklare. 

4.2.4 Nackdelar 
De nackdelar med att göra nyttovärderingar som respondenten på Luleå kommun 
ser är att det ibland kan bli som han uttrycker sig ”flummigt”. I PENG-analysen 
pratar man om gröna, gula och röda nyttor och de röda nyttorna är väldigt svåra 
att beräkna och gissa om. De gula nyttorna tror man att man kan säkerställa men 
de gröna är man helt säkra på att de kommer att uppstå. Att prata om röda nyttor 
tror inte respondenten på eftersom de är alldeles för svåra att greppa och 
säkerställa. Respondenten menar att man inom Luleå kommun endast räknar på de 
gröna nyttorna och ser de gula och röda som en ren bonus ifall de skulle uppstå.  
 
Respondenten på IT-Norrbotten säger att brister eller nackdelar med att jobba med 
nyttovärderingar är att arbetet kan bli mycket brett och svårt att begränsa. I 
exemplet där man plockat ut 160 olika nyttoeffekter är det jättesvårt att få en bra 
struktur över nyttorna och respondenten menar att man skulle ha behövt oerhört 
mycket tid och pengar för att kunna utföra arbetet på ett ordentligt sätt. 

4.2.5 Säkerställande av nyttan 
Angående det sista steget i nyttovärderingsmodellen säger respondenten att man 
på Luleå kommun inte har några speciella arbetsuppgifter för den 
hemtagningsansvarige att säkerställa förväntade nyttoeffekter. Vidare har de inga 
riktlinjer till hjälp eller liknande och oftast är det en chef som är 
hemtagningsansvarig, antingen en förvaltnings- eller avdelningschef. Man har 
heller inga riktlinjer för uppföljning och vad som ska göras om nyttorna ej 
uppstår. Luleå kommun har ej hunnit så långt i sitt arbete med säkring av de 
förväntade och utmålade nyttoeffekterna och respondenten menar att det är nåt 
man måste jobba mer på. Dels förankringen av hemtagningsansvaret och dels 
uppföljning är områden som måste förbättras enligt respondenten. Även 
redovisning och för vem man ska redovisa är områden som diskuteras. 
 
När respondenten på LTU får berätta om det sista steget i modellen, det som tar 
upp hemtagningsansvar av nyttoeffekter, tas följande upp: LTU jobbar med ett 
stort IT-strategiskt uppdrag som kallas NITS-projektet och det är här man har 
utfört PENG-analyser. För detta uppdrag har man satt upp fyra mål. Ett av målen 
är att ta fram en gemensam IT-strategi och ett annat är att effektivisera 
verksamhetens IT och genom det kunna spara 12 miljoner kronor. För att nå dessa 
mål har man 12 stycken projekt igång som vart och ett bidrar med olika nyttor. 
För att säkerställa nyttorna med dessa projekt så har idag de flesta nyttovärderats 
på något sätt. Respondenten ser det övergripande hemtagningsansvaret på sig 
själv eftersom han är ansvarig för själva NITS-projektet. Sedan är det 
projektledarna som är hemtagningsansvariga för sitt projekt så att säga. Alltså ska 
varje projekt säkerställa sin del och NITS ska säkerställa den totala nyttan. 
Respondenten nämner här att han tror att projekten oftast är fokuserade på själva 
genomförandet medan NITS som helhet är mer fokuserat på att säkerställa den 
gemensamma nyttan. 
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Respondenten på IT-Norrbotten menar att de har svårigheter i steget som handlar 
om hemtagningsansvar. I och med att det är politiska beslut inför en investering så 
är det lite skillnad mot om det varit ett vanligt företag som skulle göra en satsning 
på ett nytt informationssystem. Det finns svårigheter i och med att politikerna som 
ska ta beslutet inte finns med under själva nyttovärderingen och respondenten 
säger även att man gjort steget med hemtagningsansvaret i processen, men PENG-
analysen hjälper ändå inte till i förankringsprocessen av nyttoeffekterna. 
Respondenten påpekar att den ger ett bättre beslutsunderlag där man ser nyttorna 
och hur mycket det kommer att kosta men modellen är inget verktyg för att 
säkerställa effekterna. IT-Norrbotten utsåg inte några speciella personer som 
hemtagningsansvariga för de olika nyttorna men man utsåg de olika ägarna som 
hemtagningsansvariga men inte på den nivån att en viss person är ansvarig för en 
sak osv. Respondenten menar att man hade kunnat utse de personer som var 
delaktiga i själva nyttovärderingen som hemtagningsansvariga eftersom de var 
utsedda att representera sin organisation. Som tillägg till detta nämner hon även 
att de egentligen inte utfört steget med hemtagningsansvar så noga. Hon säger 
även att detta kanske inte var intressant för dem heller därför att främsta 
andledning till nyttovärderingen var att påvisa nyttan med portalen för att 
fortsättningsvis kunna få finansiering för att driva portalen vidare. 
 
Flera hemtagningsansvariga och riktlinjer 
Luleå kommun har oftast flera olika hemtagningsansvariga av en IT-investering 
och respondenten säger att dessa förmodligen jobbar helt oberoende av varandra. 
Respondenten nämner att det troligtvis är så att man tar ganska lätt på sitt 
hemtagningsansvar och det har även hänt att man pekat på en tredje person som 
hemtagningsansvarig vilket är oerhört olyckligt eftersom den personen inte alls är 
engagerad och insatt i vad det handlar om. Detta var enligt respondenten en 
lärdom och man kommer inte att göra om samma misstag i framtiden. 
 
Angående det faktum att det finns flera hemtagningsansvariga och hur 
beslutshierarkin ser ut mellan dessa så säger respondenten på Luleå kommun att 
det handlar om flera personer från olika verksamheter. Det finns alltså ingen 
övergripande ansvarig över dessa. Respondenten ser inte något hinder med 
hemtagningsansvaret även om två ansvarsområden skulle överlappa varandra och 
vidare menar han att detta inte är ett problem om nyttovärderingen utförts rätt. I 
PENG-modellen sätts ett ansvar till en viss person och om det nu skulle vara så att 
det tangerat någon annans ansvarsområde så får dessa resonera sinsemellan om 
vem som har ansvaret kring just detta. Respondenten säger att det är ganska 
vanligt att det är någon helt annan som har nytta för den rationalisering som en 
förvaltning gör. I dessa fall, menar respondenten, att det gäller att chefer för de 
olika avdelningarna är synkade med varandra och att detta är medtaget i 
nyttovärderingen. 
 
På frågan om det fanns några klara riktlinjer för hur hemtagningsansvariga skulle 
jobba, svarade respondenten på LTU att de inte hade det, inte som det ser ut idag i 
alla fall. Respondenten menade att de är nog rätt ”omogna” just i det fallet ännu så 
länge. Men vidare säger responden att projektledarna är medvetna om vilka 
nyttor/mål som ska hämtas hem samt att vissa av projektledarna driver 
nyttohemtagning på ett ganska aktivt sätt. Respondenten nämner dock att detta 
förstås varierar mellan individer. Vissa av projektledarna kanske till och med 
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föreslår fler nyttor än det som uttalats från början. Just kring detta område menar 
respondenten att det finns ett stort kompetensutvecklingsbehov, att både bygga 
upp projektledarkompetens samt att personerna ser att i projektets mål och syfte 
finns nyttorna och då även hemtagningen. Respondenten understyrker i arbetet 
med att ställa upp riktlinjer för hur hemtagningsansvariga skall jobba är de långt 
ifrån perfekta idag och att det är något som de måste bygga upp successivt. 
 
Hur arbetet sinsemellan de hemtagningsansvariga fortgår samt hur 
beslutstagningen ser ut mellan dem menar respondenten på LTU att det styrs via 
en övergripande projektsamordnare. Eftersom NITS är ett stort 
förändringsprogram där det är väldigt mycket folk inblandade och på många olika 
nivåer, det drivs sammanlagt 12 projekt där var och ett ska leda till någon form av 
nytta. För att i någon mån kunna styra projekten så finns det då en 
projektsamordnare. Respondenten är även han deltagande i den operativa 
samordningen av projekten, alltså det administrativa jobbet att hitta de ställen där 
projekt överlappar varandra. Han säger att projekten och projektledarna driver 
sina delar medan staben, där projektsamordnaren samt han själv ingår, ser till 
helhetsbilden ur lite olika perspektiv. Den här ledningsstaben finns även till för att 
följa upp aktiviteterna samt att driva på de olika projekten och då se till att 
nyttorna verkligen säkerställs. Respondenten säger att de har stående veckomöten 
där de träffas och diskuterar beroende mellan projekten samt att de försöker lösa 
upp ”knutar” som uppstått. Respondenten säger även att de har möten varje fredag 
för att kontrollera status för allting som faktiskt händer. 
 
På fråga gällande hur de hemtagningsansvariga jobbar sinsemellan svarar 
respondenten på IT-Norrbotten att de tidigare hade en grupp som jobbade och 
träffades en gång i månaden via dem på IT-Norrbotten men detta görs inte längre. 
Hon kan tänka sig att en sådan sak som E-demokrati, i deras projekt, är det flera 
som är ansvariga för. Hon säger i anslutning till det att i ett sådant fall så kanske 
t.ex. Kalix kommun och landstinget är ansvariga för detta och dessa måste då se 
till att det händer något innehållsmässigt bakom detta men ofta så ser hon i deras 
fall att nyttor för en investering ofta uppstår hos flera kommuner. Ett problem som 
hon ser med detta är inte bara att det kräver en bra dialog mellan kommunerna 
utan även att storleken på kommunerna spelar in. För t.ex. Luleå kommun har 
flera anställda som jobbar med information till invånarna i kommunen, medan i de 
flesta små kommuner så finns kanske bara någon enstaka kommunsekreterare som 
tar hand om allt. 
  
Hemtagningsansvarigas roll i organisationen  
Respondenten på Luleå kommun säger att de hemtagningsansvariga ofta är någon 
form av arbetsledare eller har någon typ av chefsroll. Vidare nämner respondenten 
att en chefsroll antagligen är det bästa eftersom de innehar och bestämmer över 
resursfördelningen av de likvida medlen. Det är nästan alltid någon som innehar 
likvida medel som har ansvar och respondenten nämner även att de 
hemtagningsansvariga är med från början av nyttovärderingen. 
 
Gällande vilken roll vår respondent på IT-Norrbotten anser att de 
hemtagningsansvariga bör ha i sin organisation, så säger hon att det är viktigast att 
de har en förankring i den egna verksamheten samt att de måste ha ett förtroende i 
den egna organisationen för att kunna få igenom det som tagits fram i 
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nyttovärderingen. Hon menar att just i detta fall när det handlar om en webbsida 
så har utvecklarna av webbsidan så mycket kunskap och därför makt att de 
egentligen gör som de tycker passar bäst oavsett vad som tagits fram i 
nyttovärderingen. Hon poängterar återigen att just en förankring och ett förtroende 
i den egna verksamheten är mycket viktigt. Hon säger även att detta har varit ett 
problem för dem hela tiden, alltså att de hemtagningsansvariga har tyckt till men 
de som utvecklar inte utfört enligt de riktlinjer som lagts fram av den ansvarige.  
 
Tidsram 
Gällande hur långt hemtagningsansvaret sträcker sig samt om det finns några 
uttalade riktlinjer för hur dessa skall arbeta, säger respondenten på Luleå kommun 
att de inte har några sådana riktlinjer, inte än i alla fall. Respondenten menar 
vidare att det kan vara en bra idé att ha riktlinjer som hjälp. Angående tidpunkten 
för när de hemtagningsansvariga kommit in och börjat ta del av projekten svarar 
respondenten på LTU att projektsamordnaren inte har varit med under 
nyttovärderingarna. Han säger att övervakningen av projekten från staben är något 
som vuxit fram successivt, men han själv har varit delaktig i nyttovärderingarna 
och är personligen väldigt engagerad i detta. Respondenten säger att rollen som 
projektsamordnare inte fanns när nyttovärderingarna utfördes utan det är något 
som vuxit fram allt eftersom de sett att NITS är för stort och komplext samt att det 
behövs en aktiv samordning. Däremot har de respektive projektledarna varit mer 
eller mindre delaktiga i nyttovärderingen gällande sina projekt. Respondenten på 
IT-Norrbotten nämner att tidpunkten för när hemtagningsansvariga kommit in i 
projektet varierar, vissa har varit med redan från själva nyttovärderingen medan 
andra kommit in senare i utvecklingen. I deras fall kunde de heller inte ha alla 
som deltagare i nyttovärderingen eftersom det bland annat är 14 kommuner som 
är delaktiga i IT-Norrbotten. Alla dessa kunde givetvis inte delta utan 3 personer 
blev utsedda att delta och de fick ses som representanter för fler kommuner då. 
Därför blir alltså flera stycken hemtagningsansvariga utanför 
nyttovärderingsgruppen. Hon nämner dock att drömläge vore att alla kunde delta 
från början eftersom för de som inte är med från början måste man göra ytterligare 
en förankring av det som togs fram i modellen. Hon nämner även att de som inte 
deltagit i nyttovärderingen har lite svårt att förstå de nyttor som tagits fram och att 
de ofta har synpunkter på de siffror som beräknats fram för de olika nyttorna. 
 
På frågan om någon uppföljning gjorts för att se om de ursprungliga nyttorna 
uppnåtts svarar respondenten på Luleå kommun att de inte ännu hunnit med detta. 
Respondenten nämner dock att det finns planer på att göra detta och poängterar att 
det är just att se hur det egentliga utfallet blev som är det roliga. Respondenten har 
inte hunnit ta ställning till hur en sådan uppföljning skall ske men nämner att man 
antagligen måste gå in och mäta, fråga och göra intervjuer hos de inblandade. 
Vidare nämner respondenten att det heller inte tagits ställning till vem som skall 
gör en sådan uppföljning. Tankar finns dock kring om den egna verksamheten 
skall göra detta eller om man skall ta in en konsult utifrån som är lite mer kritisk 
när denne går in och granskar och gör uppföljningen. Respondenten nämner att 
det kan vara lätt hänt att man förskönar verkligheten lite om man inom 
organisationen skulle göra utredningen och därför kanske en utomstående utredare 
vore bra. Vidare nämns att när uppföljning sker så kommer den att innefatta både 
hårda och mjuka nyttor.  
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Respondenten på LTU säger att uppföljning kommer att utföras genom att de har 
satt upp ett antal mätpunkter som de tänkte använda sig av. De har även gjort en 
Total Cost of Ownership (TCO) simulering för att kunna bedöma en tänkt IT-
kostnadsutveckling. Denna TCO simulering kommer att göras om senare i 
projektet för att på samma konsekventa sätt mäta de totala IT kostnaderna. Denna 
nya simulering kommer att ske i ett senare stadium när många förändringar 
genomförts. De hoppas att detta kommer att ge en bild om hur trenden ser ut, är 
den på uppgång eller nedgång. Vidare säger respondenten att många förändringar 
kommer att synas rent budgetteknisk i och med att man kan ta bort 
kostnadsposter. Respondenten hoppas även att de ska kunna ha en lista när NITS 
är slutfört, där man klart kan se vart pengarna sparats in. En sådan lista hjälper till 
att trovärdiggöra och visa vart besparingarna verkligen gjorts. Han säger dock att 
uppföljning av NITS kommer nog enbart att se på ekonomiska faktorer eftersom 
hela NITS egentligen går ut på att spara pengar. 
 
Någon uppföljning av nyttovärderingen kommer IT-Norrbotten inte att vara 
inblandade i. Hon vet heller inte om det kommer att ske någon uppföljning från 
dem som tar över den aktuella portalen. 
 
Modell/Metod utöver nyttovärderingsmodellen 
På frågan om respondenten tycker att det behövs en modell/metod för att 
säkerställa nyttoeffekterna, utöver själva nyttovärderingsmodellen, så ställer sig 
respondenten på Luleå kommun mycket positiv till ett sådant hjälpmedel och 
nämner vidare att PENG-modellen egentligen bara talar om att om vi gör på ett 
visst sätt så kommer det att generera dessa nyttoeffekter. Respondenten anser att 
det borde finnas ett stöd för hur man säkerställer nyttorna från PENG-modellen. 
Det handlar egentligen om en ren metodfråga, ett sätt att arbeta eller en rutin så att 
säga. Respondenten nämner även att detta borde vara ett led genom hela 
verksamhetsutvecklingen. 
 
Gällande huruvida det finns ett behov för en modell/metod till hjälp för att 
säkerställa nyttoeffekter, svarar respondenten på LTU, absolut och han tror även 
att det skulle vara bra. Vidare säger respondenten att traditionellt sett det är ofta 
där man misslyckas och detta gäller ju förstås även projekt som inte är 
nyttovärderade. Han nämner om man ser till många IT-satsningar så är 
grundtanken bra i många av fallen men de brister ofta i en så kallad 
nyttohemtagning. Detta kan ju bero på många saker, systemet kanske inte används 
fullt ut och så vidare. Liknande misstag med system som inte används i samma 
utsträckning som man trott, har även gjorts inom den egna organisationen säger 
respondenten. Han menar även att man inte får nöja sig med att systemet 
implementerats utan att där gäller det att arbeta för att få folk att använda systemet 
och detta är mycket viktigt. Respondenten säger åter igen att ha en modell för att 
säkra nyttan vore väldigt värdefullt som komplement till nyttovärdering som 
sådan eftersom nyttovärderingen i sig inte ger något stöd till detta. Vidare nämner 
han att bara för att nyttovärderingen visar att satsningen är bra så finns det inga 
garantier att nytta verkligen uppnås. Respondenten tillägger även att det givetvis 
finns projekt där det inte gjorts nyttovärderingar som ändå blivit lyckade. 
 
Gällande om respondenten på IT-Norrbotten anser att det skulle behövas något 
mer utöver nyttovärderingen för att säkerställa nyttorna, säger hon att PENG-
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modellen kan användas i olika sammanhang och på olika sätt. Hon ser inte direkt 
att modellen behöver ett tillägg i form av riktlinjer eller någon modell för de 
hemtagningsansvariga att jobba efter, den kan innehålla det men den behöver inte 
det. För dem som jobbar i projektverksamhet så är det i framtiden en jättebra 
metod som hon alltid tycker att de ska utnyttja. Hon tycker att den kan användas 
som en förstudie för att påvisa nyttorna men för att återknyta det mot om hon ser 
behov av en modell eller riktlinjer för de hemtagningsansvariga så säger hon att 
det kanske är svårt att bedöma, men hon anser även att det finns riktliner för detta 
i projektmodellerna. Som hon ser det kan PENG-modellen användas som en 
förstudie som sedan tas in i projektmodellen som i sin tur har styrande dokument. 
Hon säger även att hon tror att hemtagningsansvaret räcker för att räkna hem 
nyttorna för att någonstans finns det någon som tyckte att det var viktigt att ta 
fram nyttorna. I ett sådant fall så blir det självklart enligt vår respondent att detta 
följs upp. 
 
Som avlutning nämner respondenten på LTU att han tror att tankarna kring 
nyttovärderingar är något som är här för att stanna. Han nämner även att fler och 
fler företag och organisationer väljer att resultatstyra sina IT-satsningar och 
tillägger även att det är det som är intressant, inte kostnadsramen. Men han 
påpekar även att bägge delarna är viktiga. Vad respondenten menar med detta är 
att oavsett hur mycket pengar man lägger i en IT-satsning så vill man ha maximal 
avkastning på dessa. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
 
 
I detta kapitel redovisar vi vår analys där vi utifrån resultaten från intervjuerna 
försöker hitta likheter och skillnader. Sedan relaterar vi även resultaten mot 
teorierna för att se om de bekräftas eller om motsägelser finns. Avslutningsvis för 
vi en diskussion kring varför resultatet ser ut som det gör. 
 
 

5.1 Hemtagningsansvariges roll i verksamheten 
I två av de undersökta organisationerna är de hemtagningsansvariga arbetsledare i 
någon form eller så har de någon typ av chefsroll.  Respondenten på Luleå 
kommun anser att en chefsroll antagligen är det bästa att inneha om man är 
hemtagningsansvarig eftersom de innehar likvida medel och har ett lite större 
ansvar. Lundberg (2004) menar att varken chefer eller projektledare inte passar 
bra som hemtagningsansvariga. Författaren menar att dessa personer inte har den 
långsiktighet eller befogenhet som krävs för att säkra nyttan. För övrigt menar 
Lundberg (2004) att hemtagningsansvariga kan utses från olika ställen i 
organisationen och han nämner att en processägare i någon form passar bra som 
hemtagningsansvarig. Respondenten på IT-Norrbotten nämner inte någon direkt 
arbetspost (chefspost o.s.v.) som skulle vara bra för den hemtagningsansvarige att 
ha men säger dock att det är mycket viktigt att den hemtagningsansvarige har 
förankring samt ett förtroende i sin egen verksamhet. 
 
Respondenten på LTU säger att projektledarna är hemtagningsansvariga. Att 
projektledare är hemtagningsansvariga är något som Lundberg (2004) inte tycker 
är bra, även Balic & Ottersten (2004) menar att detta inte är det optimala. Balic & 
Ottersten (2004) anser att projektledaren och systemutvecklare inte bör vara 
ansvariga för att nyttor uppstår. Respondenten på LTU säger dock att projekten 
och projektledarna driver sina delar medan staben, där bland annat han själv sitter, 
ser till helhetsbilden ur lite olika perspektiv. Denna stab har alltså ett övergripande 
hemtagningsansvar. Ledningsstaben finns även till för att följa upp aktiviteterna 
samt att driva på de olika projekten och då se till att nyttorna verkligen säkerställs. 
 
Här ser vi lite skillnader i det teorierna nämner och det som sker i de studerade 
organisationerna. I en av organisationerna har projektledarna hemtagningsansvar 
men Balic & Ottersten (2004) och även Lundberg (2004) säger att projektledare 
inte bör vara hemtagningsansvariga därför att dessa saknar den långsiktighet som 
krävs för att säkerställa nyttan. Lundberg (2004) nämner även att chefer inte bör 
vara hemtagningsansvariga. Men i två av organisationerna som vi har undersökt 
så har chefer ansvar i säkerställandet av nyttoeffekter. Beslutet att ha en chef som 
hemtagningsansvarig kan, som vi ser det, bero på flera saker. Dels kan det vara 
beroende på vilket sätt organisationen är uppbyggd hierarkiskt sett och dels vilken 
syn man har på beslutsfattande inom organisationen. Det kan även bero på hur 
stor organisationen i fråga är. Vår respondent på IT-Norrbotten säger i detta 
sammanhang att det är viktigt att den hemtagningsansvarige har förtroende samt 
en förankring i den egna verksamheten. Detta tolkar vi i likhet med det Lundberg 
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(2004) skriver om att en processägare är kanske den bästa att ha som 
hemtagningsansvarig. En processägare har förankring i verksamheten samt att 
denne har förtroende i och med att denna tillsats som processägare.   

5.2 Flera hemtagningsansvariga 
I alla organisationer vi undersökt har det funnits flera hemtagningsansvariga och 
detta har hanterats på lite olika sätt. En respondent säger att dessa förmodligen 
jobbar helt oberoende av varandra samt att det inte finns någon övergripande 
ansvarig. Respondenten ser heller inget problem med att nyttoområden skulle 
överlappa varandra såvida nyttovärderingen utförts rätt. Om det skulle uppstå 
problem med överlappande ansvarsområden så säger respondenten att de 
ansvariga får lösa detta sinsemellan. I de två andra organisationerna där 
investeringarna möjligtvis varit mer komplexa har samarbetet mellan 
hemtagningsansvariga skett genom fortlöpande möten. Balic & Ottersten (2004) 
menar att det kan uppstå problem med att ha flera hemtagningsansvariga. Som vi 
tolkar författarna så ser de problem med flera hemtagningsansvariga på grund av 
beslutshierarkin. Balic & Ottersten (2004) menar att det inte finns några klara 
riktlinjer för vems synpunkt som väger tyngst.  
 
Två av organisationerna vi undersökt har löst problemet med flera 
hemtagningsansvariga genom att ha möten där problem diskuteras. Den tredje 
organisationen har förlitat sig på PENG-modellen i det här fallet och menar att 
med klara områden för de hemtagningsansvariga så uppstår det inga problem. Att 
det skiljer sig åt mellan organisationerna hur detta har hanterats behöver inte 
betyda, som vi tolkar det, att någon av dem gjort rätt eller fel. Organisationerna 
ser väldigt olika ut och dessutom är deras projekt väldigt olika varandra. 
Överlappningarna i de olika projekten kan också vara en faktor som är avgörande 
hur man väljer att hantera problemet som Balic & Ottersten (2004) ser med flera 
hemtagningsansvariga. Som vi tolkar det så kan det uppstå problem runt hur de 
hemtagningsansvariga arbetar sinsemellan. Därför kan det vara bra för en 
organisation att ha riktlinjer för hur de hemtagningsansvariga ska arbeta i 
förhållande till varandra.   

5.3 Riktlinjer 
I vår studie visar det sig att två av organisationerna inte har några speciella 
riktlinjer eller anpassade arbetsuppgifter för de hemtagningsansvariga. Den tredje 
organisationen är inte riktigt inne på samma linje som de andra två när det gäller 
behovet av riktlinjer eller arbetsuppgifter för säkerställandet av nyttan. 
Respondenten i denna organisation menar att hemtagningsansvaret skall fungera 
som ett ledande dokument genom projektet. Dahlgren et al (2000) menar att 
PENG-modellens hemtagningsansvar är något som hjälper till att utforma en plan 
för hemtagandet av nyttan. Detta håller dock inte Balic & Ottersten (2004) med 
om och säger att det inte finns det någon process i nyttovärderingsmodellerna för 
att styrka och styra projekt mot önskade nyttor. En av respondenterna nämner 
vidare att på detta område är de rätt ”omogna” just nu och ser det som något som 
successivt måste växa fram. 
 
Balic & Ottersten (2004) säger att utan riktlinjer för hur nytta skall uppnås får 
man även dålig styrning mot förväntade nyttor. Vår studie visar att två av 
organisationerna inte hunnit speciellt långt i arbetet med att säkerställa de 
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förväntade nyttorna och menar att detta är något de måste jobba på samt att det 
finns ett stort kompetensutvecklingsbehov inom detta område. Respondenten på 
LTU menar dock att de är väl medvetna om vilka nyttor som ska hämtas hem och 
att detta på många håll drivs aktivt framåt på olika sätt, bland annat genom att 
vissa hemtagningsansvariga sett fler nyttor än vad man från början räknat med. 
Respondenten på Luleå kommun nämner som tillägg till diskussionen kring 
riktlinjer att det även saknas rutiner för vad som ska göras om nyttorna ej uppstår. 
Slutligen visar vår studie att det måste ske en förbättring kring förankringen av 
hemtagningsansvaret och uppföljning av nyttorna. 
 
En anledning till respondenterna använder sig av uttryck som att vi är ”omogna” i 
detta område av nyttovärderingsmodellen kanske är det faktum att det saknas 
riktlinjer, både i PENG-modellen och i de undersökta organisationerna, för hur de 
hemtagningsansvariga ska jobba. En annan anledning till att de anser sig omogna 
kan även vara det faktum att de inte arbetat så mycket med nyttovärderingar ännu. 
Som vi ser det finns det ett stort projektfokus hos två av de organisationer som vi 
utfört studien på. Denna projektfokusering har yttrat sig, i en av organisationerna, 
på sådant sätt att projektledare utsetts som inofficiella hemtagningsansvariga. När 
det gäller riktlinjer för hur de hemtagningsansvariga skall jobba så brister alla 
organisationer kanske just för det som Balic & Ottersten (2004) säger, att det inte 
finns något stöd för detta arbete i nyttovärderingsmodellerna. Sedan kanske inte 
organisationerna heller lagt någon speciell tanke på att de hemtagningsansvariga 
skulle behöva några riktlinjer som hjälp för säkerställandet av nyttorna, något som 
kanske kan härledas till deras omognad i området. Vi håller med Balic & 
Ottersten (2004) att det finns klara brister i nyttovärderingsmodellerna för att följa 
upp nyttorna som tas ut men vi ser även att detta inte är något som, de 
organisationer som vi undersökt, aktivt försökt hantera eller lösa. 

5.4 Tidsram 
I denna studie ser vi skillnader i respondenternas svar gällande tidsramen för de 
hemtagningsansvariga. På Luleå kommun har de hemtagningsansvariga varit med 
från början och deltagit i nyttovärderingen. På LTU och IT-Norrbotten var det inte 
lika klart med tidpunkten för de hemtagningsansvariga eftersom de hade flera 
stycken, detta på grund av att de hade så komplicerade projekt. Respondenten på 
LTU nämner att projektsamordnaren i deras fall, som ses som övergripande 
hemtagningsansvarig, inte har deltagit i nyttovärderingen utan kommit in i 
projektet i ett senare stadium. Respondenten på IT-Norrbotten nämner att det vore 
ett drömscenario att ha med alla hemtagningsansvariga i själva nyttovärderingen. 
Det vi har hittat gällande någon form av tidpunkt för när den 
hemtagningsansvarige skall ta del i investeringen är det som nämns av Dahlberg 
et al (2000) om att den hemtagningsansvarige i PENG-modellen skall utses som 
det sista steget i modellen, men det säger inget om huruvida den 
hemtagningsansvarige skall delta i nyttovärderingen.  
 
Vår studie visar även att respondenterna ser lite olika på hur långt 
hemtagningsansvaret ska sträcka sig. Respondenten på LTU ser inte 
hemtagningen som slutförd förrän alla uppsatta mål är uppfyllda medan 
respondenten på Luleå kommun inte tagit ställning till hur långt 
hemtagningsansvaret ska sträcka sig eftersom de inte satt upp några riktlinjer för 
detta men nämner att det vore en bra idé att sätta upp sådana riktlinjer. Lundberg 
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(2004) skriver om mätning av uppnådd nytta som en slutsammanställning på den 
nytta som verkligen uppnåtts. Som vi tolkar det Lundberg skriver så tycker vi att 
den hemtagningsansvarige borde vara delaktig i mätningen av uppnådd nytta. Vår 
respondent på IT-Norrbotten nämner i det här fallet att det som kommer fram i 
nyttovärderingen ska kunna användas som ett ledande dokument för att se om det 
uppstått några förändringar.  
 
Anledningen till att de hemtagningsansvariga kommit in vi olika tidpunkter i de 
olika organisationerna kan bero på flera saker. Dels så är projekten olika stora 
samt att de antagligen skiljer sig i komplexitet. I ett större projekt finns 
förmodligen fler hemtagningsansvariga och detta kan i sin tur medföra att alla inte 
kan delta i själva nyttovärderingen för att gruppen skulle bli för stor. Ett mer 
komplext projekt skulle förmodligen innebära samma scenario med fler 
hemtagningsansvariga och en allt för stor nyttovärderingsgrupp om alla skulle 
delta. En av våra respondenter nämner dock att det vore ett drömscenario att alla 
hemtagningsansvariga skulle vara delaktiga i nyttovärderingen. Vi ser inte att det 
finns något stöd i PENG-modellen gällande någon tidsram för de 
hemtagningsansvariga. Detta kan, som vi tolkar det, också vara en bidragande 
orsak till att det i organisationerna skiljer sig vad det gäller tidpunkten för när de 
hemtagningsansvariga kommer in i projektet. Synen på hur långt 
hemtagningsansvaret sträcker sig skiljde sig även det mellan organisationerna. 
Detta kan även det bero på att det inte finns något i PENG-modellen som säger 
något om hur långt hemtagningsansvaret sträcker sig och vi ser heller inte i vår 
studie att organisationerna tagit tidsaspekten i beaktande. Vi tolkar detta som att 
det vore en bra idé att sätta upp riktlinjer för när den hemtagningsansvarige ska 
involveras och hur långt ansvaret ska sträcka sig. 

5.5 Gemensam syn 
En intressant synpunkt som framkommit i vår studie är att samtliga respondenter 
ser att utförandet av en nyttovärdering ger en gemensam syn på verksamheten. 
Detta är något som Dahlgren et al (2000) ser som en intressant sidoeffekt men en 
av våra respondenter säger rakt ut att det är en viktig fördel. Vår respondent på 
LTU säger genom att man genomför en nyttovärdering i form av workshops så 
sprids idén till en större grupp som således ser hela bilden över det som ska 
genomföras. Även respondenten på IT-norrbotten nämner denna helhetsbild och 
denna samsyn på investeringen som en värdefull aspekt. Respondent nämner även 
att det är svårt för dem som kommer in i ett projekt i efterhand, och inte har varit 
med om nyttovärderingen, att förstå de nyttor som tagits fram samt hur dessa 
värderats. Samma respondent nämner slutligen att den samsyn som erhålls i och 
med nyttovärderingen gör det fortsatta arbetet i gruppen mycket enklare. Den 
tredje respondenten nämner att genom att göra avgränsningar och vara överens 
om syftet så drar alla i gruppen åt samma håll.  
 
Det faktum att alla våra respondenter nämner denna gemensamma syn på IT-
investeringen som en viktig faktor i att nyttovärdera och att Dahlgren et al (2000) 
ser det som en sidoeffekt, tycker vi är intressant. Detta ser vi som ytterligare att 
starkt argument för att genomföra en nyttovärdering. Anledningen till att en 
gemensam syn uppstår kan vara det faktum att det i nyttovärderingen ingår 
personer från olika delar av organisationen som tillsammans kommer fram till 
nyttorna. Sådana sammankomster mellan personer från olika delar i 
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organisationen hör kanske inte till vanligheten annars. Denna gemensamma syn 
går att återkoppla till vår ovanstående punkt gällande tidsramen. Som en av våra 
respondenter säger så kan det vara svårt för en utomstående att förstå de nyttor 
som tagits fram samt hur de har värderats. Här ser vi både en brist i PENG och i 
hur de undersökta organisationerna arbetat gällande involvering av de 
hemtagningsansvariga. Vi ser det på det sättet att om nyttovärderingen ger en 
gemensam syn på de nyttor som ska uppnås borde även den 
hemtagningsansvarige, i den mån det är möjligt, ingå i nyttovärderingen.  
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6 AVSLUTNING OCH SLUTSATSER 
 
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi dragit från analysen. Slutsatserna 
ger svar på det syfte som uppsatsen har och för att enkelt redogöra för dem 
åskådliggör vi dem i punktform. Vi ger även förslag på vad vi tycker kan vara 
intressant för fortsatt forskning inom ämnet. 
 

6.1 Slutsatser 
I allt större utsträckning måste organisationer kunna visa nyttan av IT-
investeringar. Organisationer använder nyttovärderingsmodeller allt mer som 
hjälpmedel för att kunna påvisa denna nytta. Vi har sett att det finns problem med 
att dessa modeller inte säger hur de förväntade och utmålade nyttoeffekterna ska 
säkerställas och därför syftade denna uppsats till att ta fram riktlinjer som kan 
hjälpa organisationer i sitt arbete med att uppnå de förväntade nyttorna från en IT-
investering. 
 
En övergripande slutsats vi kunnat dra utifrån denna studie är att det inte finns 
några riktlinjer för hemtagningsansvaret. De riktlinjer vi kan ge utifrån denna 
studie för att bättre kunna uppnå förväntade nyttor är att: 
 

 Den hemtagningsansvarige bör ha god förankring och förtroende i 
verksamheten och en processägare i organisationen skulle kunna vara en 
lämplig roll för en hemtagningsansvarig. 

 
 Klara direktiv måste finnas om man utsett flera hemtagningsansvariga så 

det inte uppstår några tvivel om beslutfattande eller liknande. Även för att 
det inte ska råda någon osäkerhet om vem som har det övergripande 
hemtagningsansvaret. 

 
 Fortlöpande möten med alla hemtagningsansvariga bör genomföras för att 

diskutera och klargöra eventuella problem som kan uppstå vid 
överlappande av ansvarsområden. 

 
 En gemensam syn på vad som ska göras och varför det ska göras är viktigt 

för att kunna uppnå nyttorna och även för den hemtagningsansvarige. 
Detta för att denne ska förstå varför nyttorna tagits fram och varför de 
värderats som de gjorts. 

 
 Den hemtagningsansvarige skall vara med från själva nyttovärderingen till 

mätning av uppnådd nytta för att på bästa sätt kunna arbeta för att uppnå 
de förväntade nyttorna. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
När det gäller framtida studier har en hel del frågor kommit fram under arbetets 
gång och vi ser en hel del intressanta delar att undersöka närmare eftersom detta 
område är nytt och en snabb utveckling sker. Ett exempel är att utveckla en 
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metod/modell för hur en hemtagningsansvarig aktivt och fortlöpande ska arbeta 
för att säkerställa förväntade nyttor. Det skulle även vara intressant att undersöka 
huruvida den hemtagningsansvarige behöver specifik kompetens för att utföra sitt 
arbete på bästa sätt. Till sist anser vi att det skulle vara intressant att se hur 
organisationer kommer fram till nyttorna av en IT-investering och hur 
organisationerna rangordnar dem. 
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Intervjuguide 
 
Datum:  
 
Företag:  
 
Respondent:  
 
 
Bakgrundsfrågor: 
 

1. Vad har du för befattning/position? 
2. Vilka är dina normala arbetsuppgifter? 
3. Vad har du för bakgrund? (utbildning) 

 
Modell/metod för nyttovärdering: 
 
1. Av vilken/vilka anledningar tillämpar ni nyttovärdering av IT-investeringar? 
 
- Används någon specifik metod/modell för utvärdering av nyttoeffekter av IT-
investeringar på ert företag?  
 
- Har ni använt någon annan metod/modell för nyttovärdering, men som inte 
används längre? Om ja, vad är skälet till att företaget bytt metod/modell? Fanns 
det några brister i metoden/modellen? 
 
2. Beskriv hur en nyttovärdering hos er kan gå till. 
 
- Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att göra en nyttovärdering inför 
en IT-investering? 
 
- Upplever ni att era nyttovärderingar stämmer överens med det faktiska utfallet? 
 
3. Berätta mer angående det sista steget i modellen, det som tar upp 
hemtagningsansvar av nyttoeffekter. 
 
- Hur ser den hemtagningsansvariges arbetsuppgifter ut för att säkra nyttan? Finns 
det några uttalade riktlinjer att följa? 
 
- Har ni flera hemtagningsansvariga? Om ja: hur arbetar dessa i förhållande till 
varandra? 
 
- Vilken roll har de hemtagningsansvariga normalt i verksamheten? 
 
- Är de hemtagningsansvariga med från början av själva nyttovärderingen, eller 
kommer de in i ett senare skede? 
 
- Hur långt sträcker sig hemtagningsansvaret? 
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- Görs det någon uppföljning där ni går tillbaka till de ursprungliga målen och gör 
en slutsammanställning på den nytta som faktiskt uppnåddes? Om ja: hur görs 
denna uppföljning? Innefattar den både ekonomiska och ”mjukare” nyttor?  
 
3. Vem anser du har ansvaret för att säkerställa att önskade effekter uppstår och 
varför? (beställare eller utvecklare) 
 
-Anser du att det behövs en metod/modell som hjälp att säkerställa 
nyttoeffekterna? Alltså utöver själva nyttovärderingsmodellen. 
 
4. Har du något att tillägga i ämnet eller något som du tycker vi missat att fråga 
om? 
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