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En enklare vardag
för medborgare

Öppnare förvaltning stödjer
innovation och delaktighet

Högre kvalitet och effektivitet i
verksamheten

Det grundläggande motivet till verksamhetsutveckling är att realisera den nytta
som ligger till grund för att förändringen genomförs.

Vad gör E-delegationen?
•
•
•
•
•
•
•

Förvaltningsgemensamma förstudier
Samordning av strategiska e-förvaltningsprojekt
Tar fram vägledningar
Följer upp arbetet med e-förvaltning
Koordinerar IT-standardiseringsfrågor
Bistår regeringen i internationellt arbete
Öppen data (PSI) och sociala medier
– Delrapporter 2 ggr/år
– Slutrapport senast den 31 december 2014

Vilka är med i E-delegationen?

16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL

Några motiv till ökat fokus på nyttorealisering
•

Regeringens effektiviseringskrav på statliga myndigheter

•

Ökade kav på samverkan ställer krav på stödjande finansieringsmodeller

•

Många och kostsamma misslyckade IT-projekt som inte lyckats leverera
förväntade effekter

•

Om K/N-analyser genomförs ligger fokus oftast på att säkerställa
finansiering.

•

Fokus på att identifiera och värdera interna nyttor

•

Fokus på att hålla budget och att leverera i tid

•

Vi måste kunna visa på effekterna av våra investeringar i
verksamhetsutveckling

…”E-delegationen (har) nyligen publicerat en
guide i nyttorealisering. Den har fått stor
uppmärksamhet och jag vill rekommendera alla
er här idag, som på något sätt har ansvar för
att räkna på investeringar, att ladda ner
rapporten från delegationens webbplats. Och
framför allt att börja använda den i vardagen.”
Anna-Karin Hatt, It- och energiminister, e-Förvaltningsdagarna, Nacka
Strandsmässan, Stockholm 12 oktober 2011.

• Implementerade politiska beslut
• Social och ekonomisk utveckling
• Bättre miljö

Samhälle

Medborgarna
Riksdag
Regering

• Ökad delaktighet
• Enklare tillgång
• Ökad insyn

Leverantörer
Intresseorganisationer

Nytta = resultatet av en
förändring som
upplevs som positivt av dess
intressenter som går
att mäta och bidrar till
uppfyllelse av strategier och
verksamhetsmål

Inom den egna organisationen
Andra offentliga organisationer

• Ökad rättssäkerhet
• Effektivare processer
• Frigjorda resurser
• Minskade och undvikta kostnader
• Bättre informationsdelning
• Flexiblare arbetssätt
• Minskade ledtider

Företag
Privatpersoner

• Ökad service
• Minskat
uppgiftslämnande
• Snabbare besked
och beslut
• Ökad insyn
• Ökad tillgänglighet

Sju frågor för att säkerställa nyttorealisering…

Vem
ansvarar för
uppföljning?

Hur ska
nyttan följas
upp?

Vilka
mätetal?

Vad är
nyttan?

När
uppkommer
nyttan?

Hur ska
den
realiseras?

Vem ska
realisera
nyttan?

Kärt barn har många namn!
EFFEKTSTYRNING

NYTTOREALISERING

EFFEKTHEMTAGNING
VÄRDEREALISERING

KVALITATIV
NYTTA

VÄRDEANALYS

LÖNSAMHETSBEDÖMNING

RETURN ON
INVESTMENT (ROI)

EFFEKTMÅL
EFFEKTKEDJA
PENG-ANALYS

POLITISKT
VÄRDE

SAMHÄLLSEKONOMISK
ANALYS

SOCIAL RETURN ON
INVESTMENT (SROI)

BUSINESS CASE
NYTTOHEMTAGNING
VALUE
MANAGEMENT

KOSTNADS/NYTTOANALYS
BENEFITS
REALISATION
MANAGEMENT
EFFEKTANALYS

HEMTAGNINGSPLAN
NYTTOBASERAD
STYRNING

Verktygslådan
STYRANDE PRINCIPER
NYTTOKATEGORIER
INOM
MYNDIGHETEN

NYTTA

PRIVAT-

SEKTOR

PERSONER

• LÄGRE
AVGIFTER
• MINSKADE
KOSTNADER
• FRIGJORD TID
• …

• MINSKADE
KOSTNADER
• FÄRRE FTE
• FRIGJORD
ARBTID
• …

• MINSKADE
KOSTNADER
• FÄRRE FTE
• FRIGJORD
ARBTID
• …

EKONOMISK

OFFENTLIG

FÖRETAG OCH
IDEELLA
ORGANISATIONER
• LÄGRE
AVGIFTER
• MINSKADE
KOSTNADER
• FRIGJORD TID
• …

DOKUMENTMALLAR
Namn på satsning
SAMHÄLLET

• MINSKAD ENERGIFÖRBRUKNING
• BÄTTRE MILJÖ
• …

Beskrivning av satsningen

TOTAL KOSTNAD

TOTAL NYTTA

NETTONYTTA

NPV

ROI

PAYBACK

16 600

200 000

183 400

90 818

1105%

5,5 år (2015)

KSEK

KSEK

KSEK

KSEK

TOTAL RISKPOÄNG

KOMPLEXITET

POLITISK ANGELÄG.

3

Medium

7

Uppdatera grafer

1-4

• BÄTTRE
INFORMATIONSKVALITET
• ÖKAD
TRANSPARENS
• ….

• BÄTTRE
INFORMATIONSKVALITET
• ÖKAD
TRANSPARENS
• ….

KVALITATIV
NYTTA

• SNABBARE
BESKED
• BÄTTRE
SERVICE
• …

• SNABBARE
BESKED
• BÄTTRE
SERVICE
• …

KOSTNAD & NYTTA PER AKTÖR (KSEK)

• HÖGRE
RÄTTSSÄKERHET
• MINSKAD
MILJÖPÅVERKAN
• …

NETTONYTTA PER ÅR (KSEK)

250 000
Nytta

Kostnad

Nettonytta

Ack. nettonytta

200 000
200 000

150 000
100 000

Osäker Nytta

150 000

Säker Nytta

100 000

Kostnad

50 000

50 000

0
0

-50 000

-50 000
Riksarkivet

Näringsdepartementet

LIVSCYKEL

Uppdrag, verksamhetsmål, strategier, värderingar

MOGNADSMODELL
Initial (1)
Styrning - berör ledningens inställning
till nyttorealisering och därtill kopplat
beslutsfattande

Process - implementering av en
gemensam process för nyttorealisering

Upprepad (2)

Definierad (3)

Styrd (4)

Optimerad (5)

•
•

Liten uppmärksamhet på nyttor
Okänt koncept

•
•
•

Ökad medvetenhet
Fokus på kostnadsbesparningar
K/N-analys används ibland

•
•

Ledningen engagerar sig aktivt
Fokus också på kvalitativa nyttor och
nyttor för samverkanspartners och
målgrupper

•

•

Nyttor används bara för att sälja in
satsningar
Inget gemensamt synsätt eller
gemensamma definitioner
Högst röst vinner

•
•

Tillämpas i bland
Fokus på dokumentation finns vid
uppstart, men upprätthålls inte

•

Organisationen eftersträvar att
processen ska tillämpas på ett
samstämmigt sätt
Nyttorealisering kopplas till operativa
verksamhetsplaner

•
•
•

Flexibel styrning
Beroenden hanteras
Nyttorealiseringsprocessen ökar
förmåga till framgångsrik
verksamhetsutveckling

Försök till nyttorealisering genomförs
ad hoc och okoordinerat med
andraprocesser

•

Påbörjad integration av
nyttorealiseringsprocessen med
övriga processer

•

Nyttorealiseringsprocessen är en
integrerad del i verksamheten och
anpassad till organisationens
resultatstyrning

•

Specifikt utdelat ansvar för
nyttorealisering förekommer mycket
sällan

•

Det finns centralt definierade roller
kopplade till nyttorealisering
Fördelning av ansvar för
nyttorealisering sträcker sig utanför
projekt och program

•

Roll- och ansvarsfördelning kopplat
till nyttorealisering är väl förstådd och
etablerad inom organisationen.
Operativa chefer tycker det är
naturligt att ansvara för nyttor inom
sitt område

•

Roller och ansvar för nyttorealisering
på taktisk och strategisk nivå
etablerade. Utveckling av roller och
ansvar kopplat till nyttorealisering
sker kontinuerligt

Medvetenhet finns om att
organisationen behöver utveckla sin
kompetens kopplat till nyttorealisering
Nyckelpersoner saknar ofta
erfarenhet och kunskap

•

Utbildning i generella processer och
verktyg kopplade till nyttorealisering
Forum för erfarenhetsutbyte är under
uppbyggnad

•

Organisationen genomför själv
utbildning i sina egna processer och
verktyg kopplade till nyttorealisering
Erfarenhetsöverföring sker aktivt
Kompetens i nyttorealisering är ofta
ett krav vid rekrytering

•

Lärande organisation som aktivt
arbetar med nyttorealisering på alla
nivåer
Kompetens i metoder kopplade till
nyttorealisering beaktas vid
tillsättning av chefspositioner

Mycket prat om Business Case och
nyttor – men lite verkstad
Kunskap inom området begränsad
Hur man ska mäta och följa upp
framgång redovisas sällan

•

Beslutsunderlag omfattar hur nyttor
ska realiseras och hinder hanteras
Detaljerade nyttoprofiler beskriver hur
specifika nyttor ska realiseras
Beslutsunderlaget uppdateras
löpande

•

Beslutsunderlaget omfattar analys av
genomförbarhet, angelägenhet,
komplexitetsgrad
Tydligt beskrivna kopplingar mellan
en satsnings nyttor och beslutade
verksamhetsmål samt strategier

•

Beslut som fattas för att avväga nyttor
mot negativa effekter baseras på
statistiska mått

Standardiserade kalkylmodeller,
mätetal och kalkylgrunder saknas.
Kalkyler förekommer sporadiskt

•

Uttalade krav på att nyttovärderingar
ska göras för varje satsning
Standardiserade kalkylmodeller och
instruktioner framtagna

•

Organisationen har byggt upp bred
kompetens för kalkylmodellen
Kalkylen används på de flesta
satsningar . Ansvarig för
kalkylmodellen utsedd

•

Standardiserad kalkylmodell tillämpas
på alla satsningar. Framtagna och
kvalitetssäkrade kalkyler
dokumenteras på ett hanterbart och
enhetligt sätt och är tillgängliga för
t.ex. beslut, uppföljning etc.

•

Nyttor och effekter mäts aktivt till
grund för ev. omprioriteringar
Kategorisering av nyttor med förslag
på mätetal tillämpas och anpassas
efter omständigheterna

•

Med hjälp av beslutade mätetal följs
nyttorealiseringen upp konsekvent för
alla satsningar. Resultatet analyseras
och används för att förbättra befintliga
metoder och verktyg

Uppföljning av nyttorealisering
genomförs regelbundet och
nödvändiga åtgärder vidtas
Negativa effekter identifieras och
hanteras

•

Granskningar och förbättringsarbete
sker kontinuerligt, de erfarenheter
som görs redovisas och
kommuniceras öppet
Systematisk uppföljning via ordinarie
resultatdialoger

Verktyg och mallar obligatoriska

•

•
•
Integration - berör i vilken omfattning
processen för nyttorealisering är
integrerad med övriga processer och
metoder för styrning och
verksamhetsutveckling

•

Roll & ansvar - berör i vilken omfattning
ansvarsfördelningen mellan olika
intressenter kopplade till genomförandet
av nyttorealisering är förstådd och
accepterad

•

Medarbetare / Kompetens / utbildning
- berör kapaciteten hos en verksamhet
att arbeta med nyttorealisering

•

•

•

•
•

Insikt finns om att
nyttorealiseringsprocessen måste
integreras med verksamhetens övriga
processer

Roller, ansvar och befogenheter
kopplade till nyttorealisering
definieras i bland

•

Beslutsunderlag omfattar nyttor,
kostnader, riskanalyser och kritiska
framgångsfaktorer
Det kan förekomma dokumentation
om vem som ansvarar för specifika
nyttor och deras realisering

•

•

Kostnads-/nyttokalkyler – berör
mätetal, modell och verktyg för
värdering, dokumentation, verifiering
och kvalitetssäkring av kalkyler

•

Mätning, prognostisering - berör
medvetenhet om betydelsen av mätning
och prognostisering för realiseringen av
nyttor

•

Instruktioner för mätning och
uppföljning av nyttor saknas

•

Instruktioner för uppföljning och
prognostisering av nyttorealisering
kan finnas, men tillämpas inte
konsekvent

Uppföljning och granskning - berör
inriktning och utformning av arbetet med
uppföljning och rapportering för att
säkerställa ett lyckat genomförande

•

Uppföljning eller granskning görs i
begränsad omfattning

•

Granskningar fokuserat på projektets
verksamhet och leverans snarare än
realiserad nytta
Enstaka exempel finns där man har
följt upp hur nyttorealisering har gått

Verktyg - berör uppfattningen om hur
olika verktyg stödjer genomförandet av
nyttorealisering

•

•

•

Inga gemensamma mallar eller
verktyg

•

•
•

Gemensam begreppsapparat kopplad
till nyttorealisering börjar växa fram
Utbildning genomförs
Nyckelpersoner kan peka på flera
framgångsrika resultat

Beslutsunderlag - berör inriktning, krav
på och innehåll i de beslutsunderlag
som ligger till grund för genomförandet
av förändringsarbete / verksamhetsutveckling

•
•

•

Instruktioner för kalkylering kan
finnas, men tillämpas inte konsekvent.
Kvalitativa nyttor tas med men
kvantifieras inte alltid.

Mallar för beslutsunderlag och K/Nkalkyler används sporadiskt

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

För varje satsning definieras hur
framgång ska bedömas explicit
Centralt definierade mätetal och
rutiner finns på plats

•

•
•

•

•

Det finns ansvariga för realisering och
uppföljning av prioriterade nyttor
Ändringsförslag i enskilda projekt
bedöms utifrån deras påverkan på
nyttorealisering

•

Mallar för nyttorealiseringsplan och
nyttouppföljningsplan används men
verktyg och IT-stöd för den samlade
bilden saknas

•

•

Nyttorealisering säkerställs med hjälp
av ansvariga chefer
Det finns en strategi för
nyttorealisering

•
•

•
•

•

•

•

Integration mellan strategiskt
beslutsfattande och nyttorealisering
Externa intressenter integreras i
nyttorealiseringsprocessen
Kontinuerlig utveckling baserat på
tidigare erfarenheter och mätning
Verksamhetsplaner koordineras
löpande för att ta hand om beroenden

Nyttorealisering är styrande för hur
förändringsarbete genomförs
Nyttor utgör en viktig del i
strategiutveckling

Behov &
problem
Krav

Identifiera
verksamhetsmål och
nyttor

PRIORITERINGSMODELL

Specificera
Specificera
nyttor
nyttor

Möjligheter
& Risker
Följ upp
nyttorealisering

Politisk angelägenhet
5

Styrning
av processen
för nyttorealisering

4
Planera
Planera
nyttonyttorealisering
realisering

Verktyg och mallar utvecklas löpande
för att möta nya krav och strategiska
mål

3
Risk

3

Realisera
nyttor

Teknisk angelägenhet
2

2

1
0

1

3
2
Kostnad

Samhällsnytta

EFFEKTKEDJOR
4

ROLL- OCH
AKTÖRSMODELL

Nytta förvaltning

Kultur äter struktur till frukost

• Kundorientering och öppenhet
• Engagemang/uthållighet

• Koncernperspektiv
• Lösningsorientering
• Förändringsvilja och
samarbetsförmåga
• Vilja att lära och tänka nytt

EXEMPEL

Effekthemtagning på Skatteverket
Utdrag ur Skatteverkets Verksamhetsplan 2013:
• ”För hela verksamheten är det effektiviseringskrav som regeringen
ställer för Skatteverket 2013 cirka 2-2,5 procent”
.....
• ”I och med att vi gradvis ökar utvecklingsportföljens andel av den totala
ekonomin, blir kraven på effektiviseringar högre på övriga delar av
verksamheten.”
.....
• ”Samtidigt innebär satsningen på utveckling att möjligheten till
effektivisering ökar i verksamheten då till exempel nya eller förbättrade
e-tjänster införs”...

Vi säkerställer att dessa möjliga effektiviseringar faktiskt genomförs i
praktiken via effekthemtagning.

EXEMPEL

Vad har Skatteverket genomfört och vad pågår?
 Skatteverksgemensamt effektregister 2013 (ekonomiska
nyttoeffekter med budgetpåverkan fr 2014)
 Koppling till övergripande verksamhetsplanering och budget
samt roller/ansvar
 Tydliggjort vilka effekter vi vill följa och hur
 Utbilda, förankra och stödja (inom organisationen samt stärka
styrgrupper och beställare)
 Styrning på effekter genom hela livscykeln
 Mätning och utvärdering

EXEMPEL

Värderealiseringsplan Tullverket
•

Beskrivning

•

Uppföljningsplan

•

Resultat

VÄRDEREALISERINGSPLAN
VERSION 1A 2012-10-17
Uppföljningsplan

Beskrivning

Resultat

Projekt: Nytt avvikelsesystem
Värderealiseringsansvarig: Birgitta Hyltén-Cavallius
Nytta

Kortfattad beskrivning av nyttan

Nytt system som ska underlätta att
avvikelser/tillbud rapporteras i större
utsträckning

Om alla förekommande tillbud/avvikelser
verkligen rapporteras in i systemet så ger det
ett bättre underlag för att arbeta vidare med
hanteringen av dessa genom att ta fram
åtgärdsplaner etc,

Värderealiseringsansvarig

Nödvändiga förändringar

Nyttoperiod

Önskat resultat

2012-2013

Fler rapporterade/upptäckta Länk till
interna avvikelser som leder uppdragsspecifikation för
till ärenden att arbeta vidare införande av systemet
med

Underlag

2013-2015

Minskat antal avvikelser

Länk till
uppdragsspecifikation för
införande av systemet

2012-2013

kortare arbetsåtgång per
avvikelse som ska utredas

Länk till rapporten:
Beräkning av
arbetsåtgång vid
avvikelsehantering

Mätparameter Mätsystem/verktyg

Vem som mäter

(länk)

När mätningen Ursprungsvärde
ska ske
vid Är-läget

Startvärde
vid Noll-läget

Förväntat Målvärde
vid Bör-läget

Faktiskt Målvärde
vid Bör-läget

Förklaring

Åtgärd

Månadsvis

Antal inrapporterade
avvikesler 34 st per
månad 2012 vilket är
betydligt lägre än vad
verkligheten visar enligt
en enkät bland
chefer/medarbetare

Antal
inrapporterade
avvikesler f vid
driftsättning av
systemet

Ingen differens mellan
inrapporterade avvikelser och
antalet som angetss i
undersökningen (ca70/månad)

T1 2012 50 ärenden i Viss ökning
snitt per månad
men det finns
risk att
samtliga
avvikelser inte
fångats upp

Avvikelse

Viss försening med
driftsättning. Alla avdelningar
ännu inte fullt insatta i det nya
verktyget

utökade info/utbildningsinsatserinsatser. Särskild riktad information
till de avdelningar som inte
rapporterat in några avvikelser alls
(avd3 och avd5)

Tertialvis.

En uppskattning är att 70/månad
hälften av avvikelserna
inte rapporteras korrekt,
vilket innebär att
ursprungsvärdet 2013
uppsakttningsvis blir runt
70 ärenden

Målsättningen är att verktyget ger
en förbättrad möjlighet att
identifiera fel och brister som sedan
kan åtgärdas genom förebyggande
arbete. I ett första steg handlar det
om att få inrapporterat samtliga
avvikelser. Målet på lång sikt är att
halvera antalet avvikelser per månad
2015 jämfört med 2013. Målvärde
35 avvikelser /månad

Månadsvis

2012 = 50h per ärende

40h per ärende vid utgången av
2012

T1 2012 = 38h per
ärende

Trots en inkörningsperiod så
är redan handläggningstiden
per ärende kortare än
målsättningen. Effekterna
med det nya systemet har
antagligen undervärderats

Med tanke på att
handläggningstiden ytterligare borde
minska när medarbetarna är fullt
inlärda på systemet så justeras
årsmålet till 35h per ärende

(om annan än ovan)

Minska antalet tillbud på arbetsplatsen

Effektivare handläggning vid
avvikelsehantering

Bättre och säkrare arbetsmiljö. Bättre
arbetssituation för personalen. Minskade
kostnader fr sjukskrivning, rehab etc. Detta
ska nås genom ett bättre underlag i form av
inrapporterade avvikelser, för att sedan
kunna sätta in förebyggande åtgärder

Tydligare helhetsbild , Bättre arbetssituation, HR specialist
Automatiserad rangordning av högrisk objekt.
Möjlighet att enkelt identifiera avdelningar
med återkommande problem. Tydligare
dokumentation samt möjlighet att koppla
dokumet såsom åtgärdsplaner till systemet

Användande av det nya
verktyget som satts i skarp
drift 1 jan 2012

Befintlig excel fil för Uppföljare på HRinternrapportering vid avdelningen
avvikelser
"avvikelsefilen". Samt
uppföljningsrapport
xxx i det nya systemet

Uppföljare på HRavdelningen

Att ovanstående nytta
värderealiseras så att det ges
bättre möjlighet att identifiera
och hantera högriskområde

Användande av det nya
verktyget som satts i skarp
drift 1 jan 2012

Hämtas ur
Uppföljare på HRuppföljningssystemet avdelningen
xxx

2012 = 50h per
ärende

Ingen

Vad vi har lärt oss...

Portföljstyrning driver
mognad

OM nyttofokus, så för
projekt - mindre på
utveckling i linje

Mätning och uppföljning
måste ske löpande
Det är svårt att värdera
och följa upp kvalitativa
nyttor

Koppling till
verksamhetsmål och
strategier behövs

Få som är insatta –
info/utbildning behövs

Det tar tid och kräver
uthållighet

Bättre underbyggda och
förankrade beslut om
verksamhetsutveckling

Besvara de sju frågorna så
tidigt som möjligt!

De som har kommit längre
har definierat roller kopplade
till nyttorealisering

Nyttorealisering på portföljnivå
Förmåga
Drivkrafter
Kultur

• Gemensamma riktlinjer
• Nyttorealiseringsplan/register

• ”Kompetenscenter”

Lagar & regler

Uppdrag

Definiera

Mål

• Granskning av nyttorealisering på
portföljnivå

• Hantering av nyttorealisering efter att
utvecklingsinitiativ avslutats

Intressenter

Vision

Strategi

Investera
Portfölj

Genomföra

Program

Projekt

Linjearbete

Mer information och kontakt

www.edelegationen.se/Stod-ochverktyg/Nyttorealisering/

www.apmginternational.com/managingbenefits

www.edelegationen.se

marten.janerud@gov.se
072-733 66 62
http://www.linkedin.com/groups/Nyttorealisering

