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Förord  
 
Teknisk information (TI) avser den information som möjliggör att 

kvalificerade tekniska produkter och tjänster kan introduceras, brukas, 

underhållas och avvecklas på ett säkert och miljömässigt sätt. 

Teknikinformationscentrum (TIC) är ett EU strukturfondsprojekt i två steg 

med Mittuniversitetet som projektägare samt Försvarets materielverk 

(FMV) och ett femtontal företag som aktiva projektpartners. TIC i sin 

helhet syftar till en stärkt och utökad TI-verksamhet i regionen. I sin 

strävan mot detta mål arbetar TIC steg 2 på i huvudsak följande fronter. 

Utveckling av förutsättningarna för en gemensam produktionsmiljö för att 

undvika dubbelarbete och redundant lagrad information, inkluderande 

dokumentstrategier och en gemensam TI-kultur. Metodutveckling för att 

förbättra och effektivisera kompetensförsörjning inom TI-området utgör 

ett andra fokusområde. TIC steg 2 arbetar också med 

omvärldsbevakningen inom TI för att kunna se potentialen och 

tillgodogöra sig dagens och framtidens teknik. Slutligen arbetar TIC för 

etablering av starka nätverk mellan TIC-områdets aktörer och en 

förstärkning av TI-området genom marknadsföring . 

  

Via TI-rapporterna görs projektresultaten tillgängliga för en bredare krets 

av TI-intressenter. Rapporterna sprids i elektronisk form och är tillgängliga 

via projektets webbplats www.miun.se/ticprojektet. Projektledningen 

hoppas att rapportserien fyller en väsentlig roll i vår strävan att öka 

intresse och medvetenhet om TI-området.  

  

Föreliggande rapport är en litteraturstudie över ämnet ”Aspekter på 

nyttometoder för teknikinformation över ett livscykelsperspektiv”.  
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1.  Inledning 
 

”It seems to be assumed too often that, if the 

requirements are met the benefits will somehow 

arrive.” (Ward & Daniel, 2006:120) 

 

Denna rapport är en litteraturstudie inom området ”Nyttoeffekter under 

ett livscykelperspektiv för teknikinformation”. Studien är ett första 

närmande inom det område som ska bli en doktorsavhandling. Att studera 

denna kombination, nyttoeffekter och teknikinformation, kan ses i ljuset av 

att teknisk information (TI) ofta inte är prioriterat ur ledningsperspektiv 

och därmed inte synbart i en organisation (Öberg, 2009). Att påvisa 

nyttoeffekter är en väg framåt för att höja denna status och ge möjlighet att 

kommunicera dess värde. Det kan också uttryckas i en häpnad över att det 

inte görs mer och bättre nyttoberäkningar, då detta inslag i organisationer 

inte är något nytt och därmed borde dess inslag vara frekvent (Frisk, 2011).  

Olika anledningar anges till varför det är intressant att studera 

nyttoeffekter av utveckling och förvaltning inom det tekniska området. En 

av dessa är att de flesta organisationers tekniska budgetar är begränsade, 

vilket innebär att beslut måste tas på hur nyutvecklingar och förvaltning 

ska prioriteras. Ett annat att de organisationer som förmår att utvecklas i 

samklang med omgivningen kommer att vara de som kommer att lyckas 

bäst och tekniska investeringar är en del i förklaringen att dessa 

organisationer lyckas (Ward & Daniel, 2006).   

Tekniska investeringar är till naturen ofta inte monolistiska, utan knutna 

till varandra och till den förändring av verksamheten som ska göras (Ward 

& Daniel). Knutpunkten kan vara den verksamhetsprocess som tekniken 

ska stödja, t ex organisationens kundorderprocess. För att skapa en duglig 

verksamhetsprocess behövs resurser i form av medarbetare, teknik och 

material (Kanchanavipu, 2008). Teknikinformationen är 

kommunikationslänken som behövs för att hantera verksamhetsprocessen 

med kvalitet och effektivitet.              

2. Historisk tillbakablick på nyttoberäkningar och 
teknikinformation  

Att göra en historisk tillbakablick är att reflektera över den utveckling som 

har skett inom området. Tillbakablick som görs är inom området 

nyttoberäkningar för IT-investeringar och även inom området 

teknikinformation. Det sker i samklang med den tekniska utveckling som 

har skett med IT, d v s från den tid när IT var en helt ny del av 



 

 

organisationen, till nutid när IT ses som en del av vår infrastruktur. ( 

Remenyi et al., 2007)   

De första nyttoaspekterna som beräknades för teknikinvesteringar tog 

enbart med finansiella besparingar, t ex personella resurser som 

organisationen inte längre behövde. Utgångspunkten var att teknik skulle 

hjälpa till att effektivisera i organisationen. Utvärderingarna i samband 

med nyttoberäkningar gjordes enbart tidigt i projektcykeln eller före 

projektet hade startat. Metoderna som användes var bl.a. Return On 

Investment, Payback mm och innehöll enbart ekonomiska och finansiella 

beräkningar (Frisk, 2011). De utvärderingar som gjordes av IT-

investeringar påvisade inte att IT tillförde positiva ekonomiska siffror. 

Detta skapade IT:s produktivitetsparadox. Denna diskussion kretsade 

kring frågor om vad tillför IT verksamheten i jämförelse med vad det 

kostar. Till följd av denna diskussion fanns det även farhågor om att 

styrningen av förändringsprojekt blev felaktig p.g.a. felaktigheter i 

beslutsunderlagen, vilka vid uppstarten visade att investeringen var 

lönsam och sedan visade utvärderingen något annat (Farbey, Land & 

Targett, 1999). Senare analyser har bl.a. förklarat produktivitetsparadox 

med en för kort tidshorisont, under vilken organisationen ville få 

ekonomisk nytta av investeringen, dålig styrning av investeringen och 

felaktiga mätningar mellan input – output (d v s produktiviteten). 

(Brynjolfsson, 1993)      

De traditionella ekonomiska och finansiella teknikerna för kostnads– och 

intäktsanalys framstod mer och mer som otillräckliga för att beräkna nytta 

av IT-investeringar (Frisk, 2011). Motiven för detta var att alla nyttor inte 

är kvantifierbara i monetära termer. Ur detta kommer olika metoder att 

beräkna och kommunicera nytta med IT-investeringar fram, som t ex 

Benefit Dependency Network (Ward & Daniel) eller PENG (2011). I dessa 

metoder framkommer ett mer tolkande inslag i form av att inbegripa 

värden som inte är direkt kvantifierbara och som även har utgångspunkt 

från verksamheten, inte IT-investeringen som sådan. Tolkningen sker 

genom att bestämma vilka icke kvantifierbara värden som ska vara med 

och hur dessa ska ges värden för att inbegripas i beräkningarna (Stockdale 

& Standing, 2006). I senare nyttoberäkningsmodeller har tillägg gjorts med 

riskhantering och belysning av de möjligheter som IT-investeringen ger.  

Utvecklingen inom området TI är knutet till den teknikutveckling som 

finns och även till de lagar och förordningar med koppling till området. De 

första dokumenten var, och i vissa lägen är, i pappersform. I och med att 

den digitaliserade världen har gjort sitt intrång finns även TI digitalt lagrat 

och åtkomsten kan vara via en PC eller en läsplatta. Den visuella 

utvecklingen har även den påverkat hur TI åskådliggörs, där t ex 

animationer, 3D och multimedia används. Lagringen av TI har gått från 

digitala filer till XML- strukturer. (Öberg, 2007)     



 

 

2.1 Värde och nytta – vad är det och hur 
förhåller de sig till varandra? 

Begreppen värde och nytta används ofta som synonymer i litteraturen eller 

i samband med andra ord, t.ex. verksamhetsvärde, verksamhetsnytta eller 

effekthemtagning (Cronk & Fitzgerald, 1999). Att orden inte används 

distinkt innebär att de kan användas ur ett antal perspektiv och med olika 

innebörd och i sina sammanhang behöver definieras.      

 

Värde beskrivs av Cronk och Fitzgerald (1999) som det som är värt något, 

önskvärt eller nyttan av något. Det som informationssystemen tillför 

verksamheten mäts i form av systems användande och brukarnas nöjdhet 

med informationssystemen. Perspektivet på värde är då ur ett individuellt 

perspektiv från organisationen. Från organisationens perspektiv kan ett 

informationssystems verksamhetsvärde vara det värde som verksamheten 

får när de använder informationen i systemet. För att få fram detta värde 

ska det mätas i förhållande till de resurser som krävs. Ett 

informationssystem kan även det ha ett viss värde, allt beroende på de 

egenskaper systemet och dess information har.   

 

Genom att diskutera synvinkeln forskning inom området IT-värde och vad 

det innebär ges ytterligare en dimension. Det kan sammanfattas i att det 

inbegriper ekonomiska effekter av IT och den påverkan det har på 

verksamhetens värde (Cronk & Fitzgerald, 1999). Kohli och Grover (2008) 

menar att det finns två kriterier som ska vara uppfyllda för att forskningen 

ska godtas inom detta område och det är (1) IT-styrt och (2) att faktorerna 

har ekonomisk påverkan via IT. 

 

Ur ett rent ekonomiskt perspektiv finns olika teorier kringbegreppet värde. 

En av dessa är egenvärdesteorin vilket innebär att en vara eller en tjänst 

har ett inneboende värde. Den subjektiva värdeteorin hävdar, å andra 

sidan, att varor och tjänster inte har något egenvärde utan att de får sitt 

värde genom att individer vill ha dem. Då vi som individer har olika smak, 

finns det inget korrekt eller objektivt värde. Värdet ligger helt och hållet i 

betraktarens ögon. (Wikipedia2, 2011) 

 

Lean-rörelsen har tagit fasta på den subjektiva värdeteorin och ger kunden 

makten att bestämma vad värdet av de olika produkterna/tjänsterna är 

(Womack & Jones, 2003). För många organisationer kan detta innebära 

andra svar än de själva ger. För att skapa denna produkt/tjänst ska den 

interna organisationen bryta ner produktionsströmmen i enbart 

värdeskapande aktiviteter. Genom kontinuerliga förbättringar förändras 

de olika aktiviteterna mot perfektion.    



 

 

 

Liksom värde kan nytta ses ur olika perspektiv i en organisation. 

Mätningarna, av de ekonomiska termerna eller av upplevelse, kan ske ur 

individens, avdelningens eller den totala organisationens perspektiv 

(Bannister, 2005). Ett synsätt, vilket ges av Ward och Daniel (2006), är att 

nytta uppnås genom att individer eller grupper inom organisationen kan 

öka sin prestation i sin arbetsroll. 

 

Ward och Daniel (2006) menar att mäta nytta kan göras i ekonomiska 

värden och mer subjektiva värden. Ett absolut krav är att varje nyttofaktor 

ska gå att mäta. För att kunna följa och styra de enskilda nyttofaktorerna 

ska det finnas en utsedd ägare till dessa. Detta ska ge en opolitisk styrning 

och dessutom synliggöra var och en av faktorerna. Hur organisationen styr 

ägarskapet av nyttofaktorer kan vara beroende på detaljeringsgraden på 

nyttofaktorer; många nyttofaktorer kan resultera i en organisatorisk 

lösning och färre antal nyttofaktorer i en annan. Andra aspekter för 

ägarskap är hur nyttofaktorerna är kopplade till varandra via beroenden 

och tidsfaktorer. Organisationen har oftast interna resurser kopplade till 

nyttofaktorerna, men ibland kan ett externt ägarskap utses. 

 

Fagerström (2003) ger individens synvinkel på nyttoeffekter i jämförelse 

med ovanstående organisationsperspektiv. Detta innebär att det är de 

individuella mätvärdena på nytta vilka mäts och jämförs. I individens syn 

är det dess användning och upplevelse av det IT-stödet som skapar nytta. 

Liksom för organisationen som helhet är det en högre upplevelse av nyttan 

när arbetet underlättas. Fagerströms studie visar att högst nytta ger: (1) IT 

är anpassat för den verksamhet som individen tillhör, (2) IT är anpassat för 

att stödja individens arbetsuppgifter och (3) att informationen flödar 

mellan verksamhetens olika system (d v s att informationssystemen är 

kopplade till varandra).         

 

Förhållandet mellan värde och nytta är kvoten mellan upplevd nytta och 

förväntad nytta (Karlöf & Helin-Lövingsson, 2010). Detta innebär att 

värden på värde över ett ger den/de ett positivt värde och vice versa.     

3. Metod 
Rapportens underlag är en litteraturstudie inom ämnet ” Nyttoeffekter på 

teknikinformation under ett livscykelperspektiv.” Litteratur att läsa har fåtts 

från handledarna och innehåller urval av sökningar på orden benefit, 

benefit management, record management och rapporter från 

Teknikinformation Center projektet, TIC(2011). Tillägg till den erhållna 

litteraturlistan har gjorts för att få fram fler synvinklar på begreppen värde 



 

 

och nytta genom litteratur från kursen IT-värderingar på IT-universitetet i 

Göteborg.   

Litteraturen har lästs igenom en första gång för att författaren ska bilda sig 

en uppfattning över ämnet och kunna välja modell att strukturera 

materialet på. Därefter har en andra genomläsning skett där material från 

litteraturen har valts ut och sorterats enligt nedan vald strukturmodell. 

Ytterligare sållning har gjorts vid författande av rapporten.     

 

 Litteraturen har strukturerats enligt Framework for understanding 

Enterprise Morphology, FEM-modellen. Morfologi förklaras med en 

metod genom icke-kvantifierad modellering förtydliga svåröverskådliga 

problemkomplex (Wikipedia1, 2011). Denna modell används i detta 

sammanhang för att den ger underlag för ökad förståelse för vilka 

områden som är viktiga att ta hänsyn till vid IS-baserad 

verksamhetsutveckling. FEM har tre syften: vägledande vid strategisk 

management, ge en holistisk organisationssyn samt att ge förståelse för 

mönster och relationer som finns inom en verksamhet. Dess 

användningsområden är att hitta de beroendeförhållanden vid 

verksamhetsutveckling och att ge möjlighet till samordning.  

 

En snabb inblick i modellen ger att de ingående områdena är: (1) 

organisationens processer, (2) organisationens struktur, (3) organisationens 

kultur, mål och värderingar, (4) intressenter och (5) IS-system. De fyra 

första områdena är de som påverkas av en förändring i IS-systemet och IS-

systemet är det som ska ge upphov till utveckling och ökad nytta inom 

något/några av de fyra första områdena (Svärdström et al., 2006). För att 

öka användbarheten i denna studie benämns området Informationssystem 

som teknikinformation. De olika områdens strukturella relationer har inte 

tagits hänsyn till i denna litteraturstudie. Publicering av FEM-modellen är 

gjord i ett arbetsmaterial och upphovsmännen till modellen har undervisat 

författaren i den och därför föll valet att strukturera rapporten enligt 

denna modell.      

        



 

 

 
Fig. 1 FEM-modellen (Svärdström et al., 2006) 

 

4. Teknikinformation 
Den teknikinformation som beskrivs nedan är teknikinformation i TIC-

projektet och dess nytta och funktion, Electronic Record Management 

System (EDRMS) och Information Management (IM). Dess inbördes 

relation är att EDRMS är den digitala varianten av teknikinformation 

(Öberg, 2007). Information Management ger synen av att information är en 

resurs för organisationen att hushålla med och använda (Best, 2010).    

4.1 Teknikinformation 

I TIC-projektet definieras teknikinformation på följande sätt:  

Teknisk information (TI) avser den information som 

möjliggör att kvalificerade tekniska produkter och 

tjänster kan introduceras, brukas, underhållas och 

avvecklas på ett säkert och miljömässigt sätt.  

(Öberg, 2007:2) 

 

Definitionen av TI ger att det alltid finns en koppling till någon form av 

produkt och tjänst och dess livstid. Utvecklingen av tekniska produkter 

och tjänster går snabbt framåt och därför måste processen att framställa TI 

följa med i denna utveckling. Marknaden tillhandahåller nya verktyg att 

använda för TI och skapar därmed efterfrågan på uppdateringar. Detta 

ställer krav på kunskap hos den som framställer TI och även på hur den 

äldre TI kan konverteras till det nyare formatet (Asproth et al., 2009)  

I TI:s definition är kraven på säkerhet och miljömässighet de 

kvalitetsaspekter som ställs på den producerade TI. Generella aspekter på 

kravställning är att de ska vara mätbara, för att kunna göra en utvärdering 

och se om de har uppnåtts (Öberg, 2009). Teknikinformatörer, 

yrkesgruppen som framställer TI, upplever att kravställningarna som 

kommer är mindre och mindre färdiga vid det första överlämnandet, och 



 

 

att det sker löpande uppdateringar av dessa genom en regelbunden och tät 

dialog. För att hantera ständigt ökande och olika kravställningar arbetar 

branschens TI-producenter med ett rikt produktsortiment, branschens 

olika standarder och strukturellt med olika informationsmoduler. 

Att skapa TI till de tekniska produkterna och tjänsterna ställer krav på 

kompetens. Enligt Asproth et al.(2009) är teknisk kunskap och 

språkkunskaper viktiga för skaparen av TI. Dessa kompetenser bör vara 

tillräckligt djupa för att kunna göra målgruppsanalys och på detta vis 

skapa den TI som är rätt. Vid TI-framställande bör besök hos brukare av 

den aktuella produkten/tjänsten göras för att ge kunskap. Tidsaspekten på 

när TI ska finnas framtagen har förändrats och idag ska den vara klar när 

produkten/tjänsten ska börja användas eller t o m när den är under test 

(Löfstedt & Nyström, 2008).                        

Nyttan av att söka och finna TI är att individen kan utföra sin arbetsroll på 

ett effektivare sätt. För att åstadkomma detta ska (1) uppdateringar, (2) 

sökmöjligheter och (3) versionshanteringen av TI fungera. Några samlade 

korta kommentarer kring dessa funktioner; (1) funktionen uppdateringar 

skapas genom överenskommelser vad som ska uppdateras, d v s att 

verksamheten har samma syn på vad som ska fyllas i. Detta innebär att 

information om informationen, d v s metadata blir viktig. (2) funktionen 

sökmöjligheter är i dagsläget kopplad till allmänna sökmöjligheter och inte 

riktade för sökning i en arbetssituation. Förslag finns att märka data 

genom metadata och därmed skapa klassificeringar som möjliggör olika 

typer av sökningar (Öberg, 2007). (3) funktionen versionshantering, eller 

spårbarhet, skapas genom att använda etablerade standarder och därmed 

kunna utbyta information mellan olika system. En annan faktor för att 

skapa spårbarhet är att ha en strategi för att fånga metadata (Öberg, 2011).           

4.2 Record management 

Record management kan beskrivas som digitaliserad teknikinformation 

(Öberg, 2007). En definition på EDRMS ger Johnston och Bowen (2005:133) 

som: 

”…an automated system which supports the creation, use 

and maintenance of paper or electronic documents and 

records for the purpose of an organisation´s workflow and 

processes. “ 

Denna definition innebär att ett EDRMS innehåller de faktiska 

dokumenten, i form av records, och metadata i fysisk form. Att titta på 

EDRMS med lite mer objektiva ögon är att se system fyllda med kunskap 

om organisationen, dess syfte, interna och externa intressenter, aktiviteter 

och framförallt organisationens kunskapsbank. Precis som för 

teknikinformationen ska det finnas sökmöjligheter, versionshantering och 



 

 

spårbarhet. Spårbarheten implementeras tekniskt via logg-funktionalitet. 

(Johnston & Bowen, 2005)   

Johnston och Bowen beskriver att nyttoeffekter för EDRMS kan ses ur 

användarens, organisationens och samhällets perspektiv. För samtliga 

parter handlar det om att information är tillgänglig när den behövs och för 

organisationen och samhället att lagar och förordningar följs. I samhällets 

fall skapar EDRMS nytta genom att processer öppnas upp och kan följas 

och förstås. Johnston och Bowens (2005) studie visar att nytta skapas 

genom att inkludera organisationens personal i förändringarna, systemet 

är integrerat i organisationens processer, att systemägaren har en 

övergripande och stödjande roll och att det ska finnas en övergripande 

strategi för systemet och dess innehåll i ett livscykelperspektiv.  

Att se information som en resurs, vilken organisationen kan styra, och då 

kalla det Information Management (IM) ger Best (2010) uttryck för. I 

definitionen av IM sägs att styrningen ska ses över ett livscykelperspektiv, 

lagringen sker både på interna och externa resurser och syftet är att 

organisationen ska öka sin prestation. Det som ska styras är operationell, 

organisatorisk och extern information och även den teknik och 

ansvarsfördelning som informationen kräver. Livscykelperspektivet på 

information ger upphov till olika frågeställningar kring hur lång tid 

informationen ska finnas tillgänglig, finns det olika tillgänglighetskrav 

under denna tid och hur ska den arkiveras och förstöras.           

5. Organisationens struktur 
I denna del beskrivs styrning av nytta på ett övergripande sätt. Som 

exempel finns även två metoder organisationen kan använda för att styra 

och kommunicera nyttan.  

 

5.1 Benefit management/nyttometoder 

Ward och Daniel (2006) beskriver hur deras nyfikenhet för styrning av 

nytta skapades genom att se att en del projekt lyckades skapa nytta. Deras 

forskning började med frågorna vad, varför och hur lyckades dessa projekt 

med att skapa nytta? Ur denna forskning blev ´Benefit Management´ (BM) 

ett begrepp och även metoden ´Benefit Dependency Network´ (BDN).     

Frågorna varför och med vad dessa projekt lyckades förklarar Ward och 

Daniel (2006) till en del genom styrning och att kunna förklara syftet och 

värdet av BM. Styrningen av nyttoaspekter görs genom att organisera och 

styra och därmed skapa potentialen att användandet av den gjorda 

investeringen kan genomföras. En framgångsfaktor för de lyckade 

projekten var att alla aktiviteter hade en ägare i verksamheten. Värdet BM 

ger är att identifiera de projekt som inte ger tillräckligt med avkastning och 



 

 

ge organisationen en möjlighet att välja bort dessa. Detta ger svar på 

frågan vad ska implementeras.          

En sammanfattande bild av syftet med BM ger Frisk (2011). Hon menar att 

syftet med BM är att ge support för att realisera nyttan av den gjorda 

investeringen, skapa medvetande om de nya nyttorna som skapas under 

processen samt även skapa kunskap i organisationen. 

För att återgå till de olika frågeställningarna för BM ger Ward och Daniel 

(2006) svar på frågan hur BM-processen ska genomföras. En process vilken 

består av (1) identifiering och strukturering av nyttoaspekterna, (2) 

planering av deras införande, (3) genomförande av nyttoplanen, (4) 

granska och utvärdera resultat och (5) skapa utrymme för framtida 

nyttoaspekter. Ursprunget för varje förändring, och därmed det som ska 

generera nytta, ska drivas från verksamheten och dess processer. I det 

enskilda projektet är BM-processen enklare att följa, än t ex i 

implementeringen av ett helt program, där IT-investeringarna kan ha 

beroende mellan varandra. Riskhanteringen av BM skapas genom att 

identifiera de investeringar som inte ger tillräckligt med nytta eller inte är 

kopplade till organisationen.      

På vilket sätt kan man använda BM och skapa nytta genom IT-

investeringar? Ward och Daniel (2006) gör detta genom följande faktorer:  

 Klart redovisa kopplingen mellan affärsstrategin och investeringen 

 Organisationens verksamhetsansvariga ska vara aktivt involverade 

i förändringen och utse ägare av nyttoaspekterna 

 Business caset måste vara realistiskt i förhållande till 

organisationens resurser 

 Inte alla investeringar går att rättfärdiga genom ekonomiska 

beräkningar 

 Alla nyttoaspekter i business caset ska redovisas 

 Vid innovationsförändringar ska en pilotimplementation skapas 

 Verksamheten ska förhålla sig positiva till IT-investeringen 

 Återkommande granskningen av nyttoutfallet 

 Implementeringen ska leverera nytta så tidigt som möjligt 

5.3 Benefit Dependency Network, BDN 

BDN är en metod, ett hjälpmedel, för organisationen att ta fram de ur 

affärsstrategin härledda IT-investeringar genom att beskriva de enskilda 

investeringsmålen, nyttan verksamheten har av investeringen, de 

verksamhetsförändringar som behöver göras och vilka IT-investeringar 

som behöver göras. När projektets investeringar är framtagna, kan BDN 

användas för att kommunicera projektets fortskridande (Ward & Daniel, 

2006). Denna metod används före och under implementeringen och ses 

inte som ett hjälpmedel under en produkts hela livscykel. 



 

 

 
Fig 2. Benefit Dependency Network (Ward & Daniel, 2006) 

 

5.4 Nyttomatris 

Ett annat exempel på metod för att ta fram nyttan av en investering är 

Lundberg:s (2009) nyttomatris. I denna kan respektive organisation 

bestämma hur nytta uppstår i ett projekt och vilken effekt den förväntas 

ge. Matrisen består av en axel där skalan är direkt till indirekt nyttan och 

den andra axeln visar kvalitativ till ekonomisk nytta av en investering. 

Skalan på matrisen bestäms internt av varje enskild organisation och även 

för varje enskilt investeringstillfälle. Matrisens användningsområde är 

kommunikation och för att organisationen ska kunna göra prioriteringar.           



 

 

 
Fig. 3 Nyttokartan (Lundberg, 2009) 

 

6. Organisationens verksamhetsprocesser 
Organisationens verksamhetsprocesser med tillhörande resurser är de som 

ändras vid någon form organisationsutveckling eller förändring. Dessa 

processer beskrivs först mer generellt och därefter kommer 

utvärderingsmetoder kopplade till nyttoprocessen att beskrivas.       

På en generell nivå kan organisationens verksamhetsprocesser beskrivas 

utifrån flöden i organisationen, att de har ett mål och ett syfte, är mätbara, 

har en start – och slutpunkt och innehåller repetitiva aktiviteter (Sörqvist, 

2004). Genom att förstå dessa processer kan metoder för att uppskatta 

deras olika värde identifieras och verksamhetsprocessens korrekta 

information bestämmas (Davern & Kauffmann, 2000). Det är dock viktigt 

att förstå att det inte enbart är informationen och informationens system 

som skapar processens värde, utan att verksamhetsprocess består av flera 

olika komponenter vilka alla måste verka i synergi (Kohli & Grover, 2008). 

En av de inbyggda komponenter i verksamhetsprocessen är tyst kunskap, 

vilken relateras till erfarenhet. Att överföra tyst kunskap är svårt, och bör 

därför ges extra utrymme för de som är kompetensansvariga i 

organisationen (Löfstedt & Nyström, 2008).        

Förändring i verksamhetsprocessen bör enligt Ward och Daniel (2006) 

styras från ett top-down perspektiv, en koalition eller genom förhandling. 

Att från en lägre organisatorisk nivå försöka genomdriva en förändring, 

utan att ha ett överordnat ledningsstöd, har små chanser att lyckas menar 

Kotter (1996) och Fagerström (2003). Dessa två pekar på att de lägre 



 

 

nivåerna inte har styrande mandat till budget och utförarresurser för att 

genomdriva en förändring.    

Att genomföra en förändring innebär att beskriva det nuvarande läget, det 

önskade slutmålet och den implementering som krävs för att uppnå 

slutmålet. Implementeringen innebär att utifrån den nya beslutade 

designen beskriva de aktiviteter som ska utföras. De resurser 

implementeringen påverkar är den rådande processen, den mänskliga 

resursen och den uppgift som ska utföras (Fagerström, 2003). När 

förändringen påverkar teknikinformationen innebär det att den som ska 

utföra denna förändring behöver ha domänspecifik kunskap för att kunna 

skapa nytta till organisationen (Subramani, 2004; Asproth et al., 2009).      

Förändringens gränsdragning är ett perspektiv på förändringar av en 

verksamhetsprocess. Gränsdragningarna kan delas in i första, andra och 

tredje graden. Den första påverkar enbart lokalt inom en aktivitet eller 

funktion; andra graden påverkar mellan funktioner och tredje graden 

påverkar verksamhetsprocesser mellan organisationen och dess 

omgivning (Sörkvist, 2004). För att vara stödjande ska den förändring som 

görs alltid ha utgångspunkt i en verksamhetsprocess eller dess tillhörande 

komponenter (Cachon & Fisher, 2000).       

6.1 Utvärderingsmetoder 

En återkommande aktivitet i nyttoprocessen är utvärderingen. Syftet med 

att göra utvärderingar varierar allt från att vara en del i den ekonomiska 

budgetprocess, en aktivitet i projektets avslut till att mäta hur 

framgångsrik en utförd aktivitet varit (Stockdale & Standing, 2006). Andra 

synvinklar på syftet med utvärderingar ger Farbey et al. (1999), vilka ser 

syftet som att göra en historisk och framtida studie av investeringen och 

skapa underlag för beslutsfattande. Enligt dessa kan även syftet med 

utvärderingar vara en del i lärandeprocessen i organisationen. Lagsten 

(2005) ser en del i syftet med utvärdering att förmedla tyst kunskap och att 

gruppens kunskap stärks. Detta genom att genomföra dialogseminarium.     

Som tidigare nämnts gjordes de tidiga utvärderingarna enbart med stöd av 

ekonomiska och finansiella termer (Frisk, 2011). Denna styrning och 

skapande av beslutsunderlag ifrågasattes mer och mer och en övergång till 

de mer tolkande utvärderingsmetoderna gjordes. Detta som ett inslag i att 

tekniska system och dess information skulle skapa nytta i den enskilda 

individens arbetsroll.        

Frisk (2011) menar att utvärdering kan definieras som en process där 

jämförelser görs mellan en artefakt eller en situation där jämförbara 

entiteter eller standardvärden finns, vilka kan relatera till situationen. Frisk 

(2011) menar vidare att kategorisering av utvärdering kan göras genom: 

(1) mätningar, (2) beskrivningar och (3) värderingar. Andra 

kategoriseringar av utvärderingar är metoden där en summerande 



 

 

utvärdering skapar information om ett visst värde och en formativ 

utvärdering görs utifrån ett lärandeperspektiv i organisationen.  

Utvärdering, ur en operationell vy, kan i korthet beskrivas med att ett 

´business-case´ har tagits fram och utgör grunden för utvärderingen (Ward 

& Daniel, 2006). ´Business-caset´ har sin knytning i ett beslutat 

förändringsprojekt och visar vilken trolig nytta som verksamheten ska få 

utav investeringen. I ´business-caset´ beskrivs nuläget, d v s vilka 

kostnader som i dagsläget finns förknippade med aktuell 

verksamhetsprocess/aktivitet. Efter avslutat förändringsprojekt kommer 

´business-caset´ att jämföras med den nya kostnaden för den förändrade 

verksamhetsprocess/aktivitet och därefter görs en utvärdering (Davern & 

Kauffman, 2000). Ward och Daniel (2006) menar att de jämförande 

mätvärden som ska användas ska vara specifika, mätbara och relevanta. 

Att enbart använda ekonomiska mätvärden kan leda till suboptimering, 

där kostnader döljs och optimistiska kalkyler skapas genom icke realistiska 

antaganden.   

Lagsten (2009)  diskuterar olika intressenters perspektiv på utvärdering 

och nämner individnivå, interpersonella och gruppnivåer. I de två 

förstnämnda är individen och dess kunskap och tankar i fokus. Att 

förändra individens kunskap och tankar görs främst genom diskussion och 

övertalning. På gruppnivå görs utvärderingen kollektivt och har påverkan 

på en aggregerad nivå, t ex en verksamhetsprocess. Att förändra denna 

grupps utvärdering görs även detta genom diskussion och övertalning, 

ibland i kollektiv och ibland först individuellt och därefter i grupp.           

Ett utfall från utvärderingen är ett beslutsunderlag och med hjälp av detta 

kan beslut tas. Olika kategoriseringar av beslutstagande finns och 

Serafeimidis och Smithson (2003) föreslår kategorisering i mätbara beslut, 

kompromissbeslut, ledningsgruppsbeslut(judgement) och 

inspirationsbeslut. Det viktigaste är dock att ett beslut tas och därmed ger 

utvärderingsprocessen ett rättfärdigande.              

6.1.1 ´Content´, ´Context´, ´Process´ (CCP) 

CCP är en generell och övergripande utvärderingsmetod vilken ska kunna 

ge svar på frågorna: (1) vad ska mätas (’content’), (2) hur ska det mätas 

(’context’) och (3) när ska mätningarna ske (´process´) (Stockdale & Standing, 

2006). Svaret på frågan vad, d v s innehållet av det som ska mätas, har 

skiftat från de rent kvantifierbara begreppen till att även inkludera icke 

kvantifierbara begrepp. Denna utveckling har skett i samklang med synen 

på att tekniska investeringar ska betraktas som socio-tekniska system, inte 

bara rent tekniska. Intressenter och den omgivning som organisationen 

befinner sig i påverkar också beslutet av vad som ska ingå i utvärderingen. 

Svaret på frågan hur utvärderingen ska ske är beroende av 

organisationens inre och yttre kontext. Den inre kontexten kan beskrivas 



 

 

bl.a. med hjälp av struktur, mål och strategier och den yttre kontexten av 

sociala, politiska, ekonomiska och tekniska faktorer. På frågan när menar 

Stockdale och Standing (2006) att utvärderingar ska ske under hela IT-

investeringens livscykel. Detta för att öka lärandeprocessen om systemet.           

Att kombinera de ekonomiska och tolkande utvärderingsmetoderna görs i 

utvärdering som design (Frisk, 2011). I denna metod används det 

ekonomiska perspektivet, designprocess och intressenternas perspektiv för 

att dels skapa design av förändringen och utvärderingen. De stegen som 

utvärdering som design innehåller är: (1) representera, där 

förbättringsbehovet beskrivs av interna och externa intressenter, (2) 

kunskap, där designern söker kunskap i olika källor och skapar en bas av 

olika förslag för hur förändringen ska ske, (3) design, där intressenterna 

skapar en gemensam lösning för hur förändringen ska ske och (4) 

genomförande, där designen implementeras och utvärderas. Det 

sistnämnda sker genom att intressenterna får del i hur projektet gick och 

använder det som grund för en diskussion. Den ekonomiska 

utvärderingen görs med hjälp av de finansiella mätvärden som 

organisationen själva vill använda.     

7. Organisationens kultur, mål och värderingar  
Att beskriva en organisations kultur, mål och värderingar görs 

övergripande från dess affärsidé och från affärsidén gjorda affärsstrategin 

(Magoulas & Pessi, 1998). 

I det studerade materialet förs ett flertal diskussioner om hur värde av en 

IT-investering skapas, och en samstämmighet rådet om att det på ett 

övergripande plan är IT-strategins koppling till verksamhetsstrategin och 

affärsidén som skapar dess värde (Kohli & Grover, 2008; Ward & Daniel, 

2006). Inbegripet i detta är de resurser och kompetenser som krävs för att 

skapa samklang mellan dessa båda strategierna. Till resurserna och 

kompetenserna räknas humankapital, teknikkapital, fysiska resurser och 

samarbete, vilket även innefattar teknikinformation (Melville et al., 2004).         

Vilket redan har nämnts tidigare skapas affärsstrategin ur affärsidén och 

ur affärsstrategin ska IT-strategin härledas. Bägge dessa strategier ska vara 

lättförståeliga och kommunikativa, samtidigt som de ska ge en klar 

riktning för berörda parter (Magoulas & Pessi, 1998). I vissa fall kan 

svårigheter i att realisera nytta från tekniska investeringar bero på 

bristande samklang mellan de två strategierna (Fagerström, 2003).     

Enligt Fagerström (2003) är det den högsta ledningen, organisatoriskt i 

form av ledning eller styrgrupp, vilka tar initiativ och gett sitt fulla stöd till 

projektets styrande roller i lyckade verksamhetsprojekt. Ledningen ska 

även vara de som tar ansvar genom att tillsätta interna medarbetare med 

hög verksamhetskompetens till styrande projektroller och tydligt definiera 

deras befogenheter och ansvar. Hos de organisationer där ett gemensamt 



 

 

ramverk har implementerats för ´Benefit Management´ uppger 

verksamheten att samarbetet mellan dem och IT-organisationen har 

förändrats positivt (Frisk, 2011). Det positiva består i att kompetensen och 

förståelsen har ökat för varandras verksamhetsgrenar och även insikten att 

det är viktigt att kommunicera. Ward & Daniel (2006) menar att 

kommunikation till styrande parter i organisationen ska vara i mätbara 

termer och när förändringar behöver göras ska dessa förklaras i termer av 

orsak och verkan.              

I de organisationer där ledningen skyddar sina egna projekt på olika sätt 

eller känt sig hotade p.g.a. egen låg kompetens har graden av lyckade IT-

projekt varit lägre och därmed organisationens nyttoeffekt (Ward & 

Daniel, 2006). Kulturen i organisationen kan skapa en styrning av att den 

första uträkningen av nytta och värde blir en självuppfyllande profetia hos 

projektet. Detta ses ofta i organisationer där ledningen i samarbete med 

projektet gör nyttoutvärderingarna (Serafeimidis & Smithson, 2003; Ward 

& Daniel, 2006). Att utse nytto-ägare till investeringen kan skapa den 

integritet som behövs för att göra en sann bedömning av vilket värde den 

har levererat (Ward & Daniel, 2006). I vissa organisationer finns det en 

kulturkrock som skapar problem, ibland stora, att övertyga den 

ekonomiska ledningen att nyttan av IT-investeringar kan inkludera andra 

termer än de rent finansiella (Serafeimidis & Smithson, 2003). Denna 

förändring kolliderar med organisationens kultur och kan skapa negativa 

känslor hos medarbetare.   

8. Intressenter 
Varje organisation har olika intressentgrupperingar. Ett sätt att dela in 

dessa är i interna och externa; de interna intressenterna är de anställda, 

styrelse mm och externa leverantörer, kunder mm (Magoulas & Pessi, 

1998). Ett annat sätt är att gruppera förändringens intressenter är i 

grupperingar om vilka som påverkas av denna förändring eller är med och 

skapar den (Ward & Daniel, 2006). Ur ett förändringsperspektiv ska en 

intressentanalys genomföras och då starta med identifiering av de 

intressenter som påverkas (Ward & Daniel, 2006). Nästa steg i 

intressentanalysen är en prioritering och värdering av hur dessa 

intressenter ser på förändringen (Serafeimidis & Smithson, 2003). Från 

intressenternas håll finns givetvis en fråga om vad just DE kan ha för nytta 

av förändringen, ”What is in it for me?”. Svaret på den frågan gör en 

intressekategorisering möjlig, där skalan kan ses från motståndare till 

kollaboratörer (Ward & Daniel, 2006). Övrigt att ta hänsyn till vid denna 

typ av analys är relationen mellan organisationen och intressenter och de 

relationer som finns mellan olika intressenter. Intressenternas operativa 

deltagande i förändringen kan vara vid designen och utvärderingen.   

               



 

 

9. Tidsperspektiv av nyttoeffekter 
En aspekt i ämnesvalet är tidperspektivet på nyttoeffekten. Ett 

tidsperspektiv som ska kopplas till informationen för den produkt eller 

process som studeras.   

I de studerade nyttometoderna finns aktiviteterna att ta fram en 

uppskattad nytta före projektstart och att efter avslutat 

implementationsprojekt göra en ny nyttoberäkning. En reflektion Ward 

och Daniel (2006) har kring detta är att det ofta händer att projekt avslutas 

utan att det görs en ny nyttoberäkning. En anledning till detta är att det i 

dagens pressade arbetsliv inte finns tid att göra utvärderingar och därmed 

kunna framställa vilka nyttoeffekter som har åstadkommits. En annan är 

att kunskapen om nyttoberäkningar är låg i organisationen och att 

styrningen under hela livscykelperspektivet därmed missas.      

Frisk (2011) menar att det är först när implementeringen är gjord som en 

reell nyttoberäkning kan göras. Ur ett livscykelperspektiv är före och efter 

implementering en för kort tidsrymd att göra jämförande 

nyttoberäkningar på och fatta beslut utifrån. Frisk (2011) menar vidare att 

de flesta investeringar har en längre förvaltningsfas än implementeringsfas 

och därför bör en formativ process användas där nyttoberäkningar görs i 

återkommande tidsintervall. En formativ process kan användas, vilken ger 

återkommande jämförande värden, till skillnad från en summerande där 

kunskap och lärande jämförs. Fagerström (2003) ser den summerande 

processen som riktlinjer för hur framtida agerande ska göras vid styrning 

av nytta. Detta då denna process kan utföras iterativt i organisationen. 

Riktlinjerna kan dels användas på existerande investeringar och även på 

kommande.     

I de fall där nyttoberäkningar görs under förvaltningsfasen är en av 

faktorerna som påverkan nyttan användarna och deras inställning till det 

som brukas (Frisk, 2011). Även den kontext som investeringen används i 

har påverkan.  

10. Diskussion 
I processen att kvantifiera nyttan av en investering och prioritera finns 

olika komponenter. Dessa kan beskrivas i form av mätningen och dess 

beståndsdelar, utvärderingen av mätningen i samklang med den kontext 

som organisationen befinner sig i, beslutet av utvärderingen och 

kommunikation av beslutet. Frisk (2011) menar att dessa delar ser olika ut 

beroende på organisationens struktur, dess kultur, kunskap mm. Det 

viktiga är dock att processen styrs och genomförs och finns beskriven som 

en naturlig del i organisationen. I syfte att vara rätt för den enskilda 

verksamheten gäller det att välja och att använda en process där både de 

ekonomiska och tolkande nyttoinslagen finns med.     



 

 

Hur stora skillnaderna blir mellan de ekonomiska och tolkande ansatserna 

beror helt och hållet på organisationens modell och metod och den ansats 

man tar. Ett exempel på detta är ´Evaluation as Design´ (Frisk, 2011) i 

vilken både den ekonomiska och den tolkande ansatsen används.   

Att införa en förändring i verksamheten där IT/IS är en del är att införa 

både sociala och tekniska förändringar, socio-tekniska. För att kunna 

utvärdera de sociala delarna används med fördel de tolkande ansatserna, 

då de ekonomiska utvärderingarna har sin styrka i utvärdering av de mer 

tekniska. I de tolkande ansatserna inkluderar även de intressenter som ska 

vara med och värdera nyttoaspekterna. Med de tolkande ansatserna ger 

därmed en rikare bild på vad investeringen bidrar med och hur den kan 

användas och styras framöver.      

Vid ett fullt användande av de tolkande ansatserna kan dessa bidra till att 

skapa en lärandemiljö i organisationen, och inte enbart som 

beslutsunderlag. Tidsaspekten för lärandet kan vara nu eller i framtiden. 

En aspekt att ha uppsikt på är att nya nyttor kan uppkomma under 

investeringens livscykel och att tidigare nyttor kan stagnera eller 

försvinna.    

 

I de tolkande ansatserna lärandesituation ökar även samarbetet internt mellan 

olika avdelningarna och därmed även förståelsen för de andras 

arbetsuppgifter (Ward & Daniel, 2006; Frisk, 2011). Det kan innebära att 

utvärderingen i sig ger en ökad nytta då kunskapen om andras arbeten ökar 

hos den enskilde individen. Att förstå det som kollegan gör kan beskrivas som 

en del i en jobbrotation.  

När en ekonomisk utvärdering görs ska alla påverkande faktorer tas med, t ex 

ska inte utbildning eller avskrivning av en investering glömmas bort. En 

social aspekt på den ekonomiska utvärderingen kan vara att den i sig självt 

kan vara medlet eller målet för förändringen, d v s en självuppfyllande 

profetia. De ekonomiska värden som anges kan tolkas på olika vis. Bailey:s 

(2011) studie visar ROI-mätningar gjorda i olika projekt med samma 

förändringsinnehåll i samma bransch kan skattas på helt olika sätt. I detta fall 

är det olika vad som ska räknas som investering och vad som ska skattas in i 

det som är intäkten från den gjorda förändringen. Som förklaring till de olika 

mätvärdena anges att det finns olika motivation i organisationerna till att 

hantera den förändring som ska genomföras.  

 

En annan aspekt på kommunikation av nyttan är beslutsprocessen (Ward 

& Daniel, 2006). Ledningen, förändringsledaren och andra med styrande 

roller i organisationen ska kunna kommunicera nytta till berörda 

intressenter och använda detta som en del i denna process. När 

investeringen innebär att teknikinformation ska förändras ska detta ses 



 

 

som extra viktigt då många företag inte anser att denna komponent i 

processen är prioriterad.    

Underlaget från litteraturstudien ger en bild av svårigheterna att praktiskt 

tillämpa de olika nyttometoderna. En påfallande del av dessa svårigheter 

kan ses ur ett management perspektiv, där vikten av att ha en koncis 

nyttoberäkningsprocess fallerar. Kompetensen att styra och leda denna 

process är liten och skapar på detta vis ett oövervinnerligt steg. Något som 

kan ses lite underligt då det sedan ett flertal decennier tillbaka görs 

tekniska investeringar och det finns en begränsad budget för alla. Det kan 

vara ett samtycke mellan ledningen och projektet som skapar de ”rätta 

siffrorna” eller en känsla av att organisationen måste följa den tekniska 

utvecklingen till vilket pris som helst.        

Under investeringens livscykel kan andra nyttoaspekter, än de först 

beskrivna, uppkomma. Det kan bero på att organisationen får ny 

kompetens under tiden och att kontexten förändras. Ur ett 

styrningsperspektiv ska dessa nya nyttor mätas, utvärderas och tas med i 

nya beslutsunderlag. Detta innebär att inte stirra sig blind på de först 

uppkomna nyttor och kunna lägga till dessa i de nyttobeskrivningar som 

tidigare är gjorda.             

De olika roller som får nytta av investeringen är viktiga att identifiera och 

analysera. Det kan vara organisationens individer, avdelningen, 

organisationen eller de externa intressenterna. Förändringens förstudie 

behöver därför lägga ner behövlig tid för att identifiera dessa och även 

göra en kartläggning av vilken nytta de kommer att ha förändringen över 

investeringens livscykel.       

Flertalet av de nyttometoder och modeller som finns beskrivna i 

litteraturen hanterar nyttoberäkningar före och efter ett 

implementeringsprojekt. De nyttoaspekter som uppkommer under 

förvaltningsskedet beskrivs inte speciellt väl och inte heller vid 

avvecklingen. Under ett livscykelperspektiv ska ledningen kunna styra för 

att öka de nyttor som finns och även öka dessa så att resultaten blir bättre 

än de var.      

Att kunna använda faktorerna kommunikation, styrning, roller och 

livscykelperspektiv kan ge en grund för att öka ledningens intresse av 

teknikinformation och därmed prioriteringen av denna.     

 

10.1 Fortsatt forskning 

 

Denna rapport är gjord med basen av en litteraturstudie och med detta 

som utgångspunkt finns det en mängd intressanta uppslag för fortsatt 

forskning och där två stycken verkar extra intressanta ur författarens 

synvinkel. Det är följande:  



 

 

 Hur skiljer individens/gruppens/organisationens nyttoperspektiv 

på teknisk information under ett livscykelperspektiv? 

 När blir teknisk information nyttig under sin livscykel?  

Dessa två uppslag är relativt breda och måste därför delas in i flera mindre 

studier och flera artiklar. I sin vidhet kan de fungera som en kappa över de 

mindre studierna och tillhörande artiklar.  
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