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Ett av världens största 

Japans största IT-tjänsteföretag.  
Världens 4:e största.  
  
Vi gör allt inom IT och kommunikation 
för att skapa framtidens samhälle  
tillsammans med våra kunder.  
   
Fujitsu har 162 000 medarbetare som  
hjälper kunder i fler än 100 länder.  
 
Att skapa kundnytta är vårt mål – Vi jobbar med ett 
Lean synsätt  
 
Vi kombinerar Fujitsus gobala styrka med lokal 
närvaro.  
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Fujitsu  

 20 MDR SEK/år i Forskning och 

Utveckling och 7500 patent  

 Utvecklingscenter i USA, Japan, 

Kina och Tyskland 

 80 års erfarenhet att arbeta med 

offentlig sektor i många olika 

länder 

 De verksamhetsutmaningar vi 

adresserar:  

 Digitalisering 

 Produktivitet/effektivitet 

 Teknologiförändringar 

 Kostnadsreduktion 

 Populationsförändringar 
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Maria Björk  

 Mer än 15 års erfarenhet av 

förändringsintensiv verksamhet  

 

 Projektledare, Projektbeställare, 

Portföljansvarig, Projektkontorschef, 

Produktchef och Linjechef  

 

 Införande av  

 Nyttorealisering  

 Projektmodell som inkluderar stöd 

för nyttorealisering 

 Nyttobaserad portföljstyrning  

 

 E-delegationen 

 Nationella utvecklingsportföljen 

 Uppdaterad Vägledning för 

Nyttorealisering  
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Driva verksamheten 
”Business as usual” 

 

Förbättra 
verksamheten 

 

Projekt och  

förändringsledning  

Nyttorealisering 

Vision  

Strategiska mål 
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Chansar ni?!? 
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Nyttorealisering är ett aktivt och systematiskt arbete med att 

säkerställa och optimera nyttan med de satsningar vi 

avser  genomföra.  

Nyttorealisering 

IDENTIFIERA  
SPECIFICERA PLANERA FÖLJA UPP  REALISERA 
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“Benefit realisation management  

is common sense but not common  practice” 
Gerald Bradley   
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Nyttorealisering – Till vilken nytta? 
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..... av estimerade och planerade effekter realiseras.  

Financial & MoorHouse, 2009, 

Gartner 2012, PMI 2013 
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”Det blev mycket 

dyrare! Vi borde ha 

stoppat projektet i tid” 

Vid leverans! 

Vi identifierade och 

startade verksamhets- 

förändring för sent! 

Vem ansvarar för 

effekterna?  

Vem ska förvalta och 

vidareutveckla 

resultatet?  

Det var ju inte det här 

vi hade beställt?!? 
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Vid jämförelser så presterar de som arbetar  

strukturerat med nyttorealisering…….  

 

The high cost of low performance 2014, Gartner 2012  





”Det viktigaste kriteriet för att värdera en satsning är inte leverans på tid,  

kostnad och kvalitet UTAN vilken NYTTA den realiserar.” 

Direkt och indirekt  



Projektledare 

Maria Björk  

  

Ingen 

 

  

Nyttorealiserings-

ansvarig  

Dietmar Effekt 
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Satsning 

Idé 

Nyttohemtagning 

Förvaltning/Verksamhet 

Tid  

Budget  

Kvalitet  

• Beskrivna motiv 

• Nuläge och önskat 

läge 

• Identifierade mål 

• Frigöra tid 

• Göra det enklare  

• Minska sjukfrånvaron  

• Höja effektiviteten  

• Öka säkerheten  

• Spara pengar  

• Färre antal fel  

Förändringsaktiviteter i verksamheten  

Projekt 

 
Skapa förståelse för:  

•vilka typer av 

förändringar som sker i 

och runt ett projekt  

•projektets uppgift i 

samband med förändring  
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Ska vi satsa på detta? 
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Källa PPS 
Business  

Case  
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Ska vi fortsätta och satsa på detta?  
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Källa PPS 
Business  

Case  



Den röda tråden  
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Uppdrag 

Vision 

Strategi 

Strategisk nivå 

Förändringsbehov 

Genomförbarhet Angelägenhet 

Taktisk nivå 

Nytta 

Kvalitet 

Kostnad Tid 
Nytta 

Operativ nivå 

Göra rätt saker 

Program- och 

portföljstyrning 

Målstyrning 

Göra saker rätt 

Projektstyrning 

Förvaltningsstyrning 

Linjeverksamhet 

Uppdrag Nuläge 

Omvärld 

Verksamhetsmål 
(Nytta) 

Förmågor 

Källa e-delegationen 

Ramverk Nyttorealisering  
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Korta, tjocka och snabba! 
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viktiga frågor 



Nuläge  Önskat läge 

Vad är nyttan? 
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Vilka är 
mätetalen? 

Nuläge Önskat läge 



Hur ska nyttan 
realiseras? 

Effektkedja  



Vem ska 
realisera 
nyttan? 

Projektledaren 

Maria Björk   

Ingen  Nyttorealiseringsansvarig  

Dietmar Effekt 



När 
uppkommer 

nyttan?  

      



Hur ska nyttan 
följas upp? 

Ekonomiskt  

utfall 

Enkät-

undersökningar  

Statistiska 

 metoder   

Observationsbaserad 

undersökning 

Inom befintlig styr och ledningssystem – ex resultatdialoger  
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Vem ansvarar 
för 

uppföljningen?  

Ekonomi? Projektkontor? Ingen? 



De sju frågorna…. 
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Vad är nyttan? 

Vilka är 
mätetalen?  

Hur ska nyttan 
realiseras? 

Hur ska nyttan 
följas upp? 

När 
uppkommer 

nyttan? 

Vem ska 
realisera 
nyttan? 

Vem ansvarar 
för 

uppföljningen? 

Följs upp  

koninuerigt  

under hela  

satsningen!!  
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Business  

Case  

Dokumentera beslutsunderlag  

Nyttoregister  

Nytto- 

kalkyl 

Nyttorealiserings-

plan 

Ordinarie verksamhetsuppföljning  

Uppföljningsansvarig 



Fallgropar 
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 Ej involverat rätt personer  

 Lång hemtagningsperiod  

 Gör inte skillnad direkta och 

indirekta nyttor 

 Min, troligt och max används ej 

 Räknar inte med ökat kostnad 

för verksamhetsförändring  

 Räknar inte med 

förvaltningskostnad  

 Ingen riskbedömning av säkra 

och osäkra nyttor  

 Dubbelräknar nyttor  

 

 

 



35 

 

tips 
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Ledningen stöd och engagemang 

Ändra fokus till förändring och effekter  

av satsningen   

istället för tid och kostnad i projektet  

Fokus på att landa istället  för 

fokus på att starta  

Verksamheten ”äger” och har ansvar för  

 nyttorna INTE projektet  

Skapa god kvalitet  

i Nyttokalkyler 

Gör nyttorealisering till en integrerad  

del  i  

övriga verksamhetsprocesser 

Mörtar framför gäddor och ålar  

 

Stäng the ”knowing – doing” gap.  

Börja göra! 
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Nyttorealisering – till vilken nytta?  



”Det viktigaste kriteriet för att värdera en satsning är inte leverans på tid,  

kostnad och kvalitet UTAN vilken NYTTA den realiserar.” 

Nyttorealisering – till vilken nytta?  
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