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Krav på Statsförvaltningen  

Myndighetsförordningen:  

 

3 §  Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och 

skall se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de 

förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, 

att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att 

myndigheten hushållar väl med statens medel. 

 

6 § Myndigheten skall fortlöpande utveckla verksamheten. 

Myndigheten skall verka för att genom samarbete med myndigheter 

och andra ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt 

för staten som helhet. 

 



Problembeskrivning   

 

• Ökade krav på behovsdriven samverkan och utveckling över 
myndighetsgränser 

 

• Många och kostsamma misslyckade IT-projekt 

 

• När K/N-analyser genomförs ligger fokus oftast på att motivera finansiering. 
Analysen används inte för att styra och följa upp  

 

• Fokus begränsas i bästa fall  till att identifiera och värdera interna nyttor   

 

• Fokus på att hålla budget och att leverera i tid 

Ökade krav på att ha kunskap, processer och verktyg för att identifiera, specificera, 

planera, realisera samt följa upp nyttor och kostnader kopplade till satsningar i 

verksamhetsutveckling  



E-delegationens Vägledning för Nyttorealisering  

• Syftet är att tillhandahålla ett strukturerat stöd för 
nyttostyrd verksamhetsutveckling 

• Vägledningen togs fram 2010-2011 

• Införandestöd etablerat 2011 



Deltagande organisationer i arbetsgruppen eller i referensgrupp för 

Nyttorealiseringsvägledningen 

http://www.skl.se/
http://www.tullverket.se/2.6e3d73401151cda416380001786.html


Vägledningen innefattar... 

• Styrande principer 

• Nyttorealiseringsprocess 

• Roll- och ansvarsfördelning 

• Checklistor och mallar 

• Effektkedja 

• Kostnads- och nyttostrukturer 

• Mognadsmodell 

• Prioriteringsmodell 

• Goda exempel  



Sju frågor för att säkerställa nyttorealisering…  

Vilka 
mätetal? 

Vem 
ansvarar för 
uppföljning? 

Vad är 
nyttan? 

Hur ska 
den 

realiseras? 

Vem ska 
realisera 
nyttan? 

Hur ska 
nytta följas 

upp? 

När 

uppkommer 

nyttan? 



Nytta = resultatet av en 

förändring som                                       

upplevs som positivt av dess 

intressenter  

Samhälle 

Medborgarna  

Riksdag  

Regering 

Leverantörer  

Intresse-

organisationer 

Företag 

Privat-   

personer 

• Ökad rättssäkerhet 

• Effektivare processer 

• Frigjorda resurser 

• Minskade och undvikta  kostnader  

• Bättre informationsdelning 

• Flexiblare arbetssätt  

• Minskade ledtider 

•  Ökad delaktighet 

• Enklare tillgång  

• Ökad insyn 

• Ökad service 

• Minskat  

uppgiftslämnande 

• Snabbare besked  

och beslut 

• Ökad insyn 

• Ökad tillgänglighet 

• Implementerade politiska beslut  

• Social och ekonomisk utveckling 

• Bättre miljö   

Inom den egna organisationen 

Andra offentliga organisationer 

Säker eller osäker? 

Kvalitativ eller 

ekonomisk? 



Effektkedjan 

SATSNING 

KRÄVER REALISERAR BIDRAR TILL  DRIVER 

KONKRETISERAS I  KRÄVER GENERERAR KRAVSTÄLLER 

MÖJLIGGÖRARE 
UTVECKLINGS-

INSATSER 
FÖRÄNDRINGAR NYTTOR 

VERKSAMHETS-

MÅL 



Nyttorealiseringsprocessen  

Identifiera önskade 
 effekter i verksamheten 

Specificera 
lösnings-
förslag 

Planera 
nytto- 

realisering 
  

Realisera 
nyttor 

Följ upp 
nytto- 

realisering  

Styrning  
av processen 

för nytto-
realisering 

Behov & 

problem 

Krav  

Möjligheter 

& Risker 
• Genomförd 

nyttoanalys 

• Färdigställt 

beslutsunderlag  

  (Business Case) 

• Fastställd och förankrad 

nyttorealiseringsplan 

• Levererade 

möjliggörare 

• Realiserade nyttor 

• Reviderad 

nyttorealiseringsplan 

• Verifierad 

nyttorealisering 

• Avslutad satsning 

• Tillvaratagna 

erfarenheter 

Uppdrag, verksamhetsmål, strategier, värderingar 

• Beskrivna motiv 

• Önskat börläge 

• Identifierade mål 



Exempel på aktörsmodell / roller 

PORTFÖLJÄGARE 

PORTFÖLJLEDARE  

PROJEKTKONTOR 

PROJEKTLEDARE 
NYTTOREALISERINGS-

ANSVARIG 

UTVECKLINGSPORTFÖLJ 

SATSNING 

EFFEKT-

CONTROLLER 

BESTÄLLARE 



Nyttorealisering är inget som står för sig självt  

- måste vara integrerat  

Nyttorealisering 

Kravhantering och 

systemutveckling 

Upphandling och 

leverantörs-

styrning 

Investerings-

processen 

Verksamhets-

arkitektur 

Behovs-inventering 
Strategisk styrning  

Resultat-

redovisning 

Rapportering och 

prognostisering 

 

Projektledning  

Budget- och 

verksamhets-

planering 

 

Verksamhets-

utvecklings-

processen 

Program- och 

portföljstyrning 



Nytta måste balanseras mot angelägenhet, kostnad och risk 

KOSTNADER 

NYTTA 

RISKER 

 

 
ANGELÄGENHET 



Kritiska framgångsfaktorer  

1. Ledningens stöd  

 

2. God kvalitet i K/N-analyser som 

används i beslutsunderlaget 

 

3. Tydligt ansvar för nyttorealisering 

 

4. Tydliga önskade mål 

 

5. Förmåga att styra och leda utifrån 

nyttor 

 

6. Integration med andra processer 

så som budgetering, planering, 

prognostisering och uppföljning 

 

7. Mogenhet och kompetens om 
nyttorealisering 
 

8. Fokus på nyttor i 
beslutsprocessen snarare än 
satsningens leverans i tid till viss 
kostnad 
 

9. Incitament finns för att aktivt 
bedriva nyttorealisering 
  

10.Förutsättningar som t.ex. 
gemensamma verktyg och 
begreppsapparat 


