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~ Sammanfattning ~ 
 
Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, 
Ekonomistyrning, FEN330, VT 2007  
 
Författare: Lisa Bonell, Ida Ström och Ida Wieslander 
Handledare: Fredrik Karlsson 
 
Titel: Nyttoanalys i investeringsbedömning – En fallstudie utifrån PENG-modellens 
metodik 
 
Bakgrund: Enligt flera författare råder en problematik kring IT-investeringar jämfört 
med andra typer av investeringar. Forskning visar på att de traditionella metoder som 
används vid investeringar inte mäter det riktiga värdet vid investering i IT. 
Beslutsfattare och forskare har vidare fört på tal att traditionella värderingsanalyser är 
ofullständiga när det gäller IT-investeringar då kostnader och nyttor som borde ingå i en 
IT-investeringsanalys inte tas med. Resultatet av detta blir då att det ser ut som att 
många IT-projekt inte återbetalar sig och därför inte är lönsamma. 
 
Syfte: Huvudsyftet med studien är att öka kunskapen om användbarheten i PENG-
modellens metodik vid utvärdering av investeringar i IT-system. Studiens delsyften är 
dels att kartlägga och testa PENG-modellens metodik vid investering i ett specifikt 
driftsuppföljningssystem på två tillverkande företag och dels att utvärdera 
ändamålsenligheten genom att identifiera modellens fördelar, nackdelar samt risker.     
 
Avgränsningar: Inom området investeringsbedömning finns två huvudsakliga 
forskningsinriktningar. Den ena riktar in sig mot kalkyler och andra metoder för 
beslutsfattande och den andra studerar beslutsprocessen. Denna studie tangerar båda 
dessa inriktningar, dock med en något större fokus på process än på kalkyl.  
 
Metod: Nyttoanalyser efter PENG-modellens metodik har genomförts som en fallstudie 
på två företag. Enligt metodiken har ett förberedande möte och tre analysmöten 
genomförts där sista analysmötet avslutades med en utvärdering av metodiken utifrån 
deltagarnas åsikter och uppfattningar. Det empiriska materialet har sedan analyserats i 
relation till teori om investeringsbedömning, IT-investeringar och PENG-modellen.  
 
Slutsatser: Studiens slutsatser är att PENG-modellens metodik är ändamålsenlig vid 
mer komplexa investeringar, givet att hänsyn tas till vikten av gedigna förberedelser där 
investeringen och vilka områden den berör kartläggs. Samtidigt är det av stor betydelse 
att rätt deltagare engageras för att resultatet ska bli så realistiskt som möjligt. PENG-
modellens främsta fördel för företag i ett tidigt stadium i investeringsprocessen är den 
lärande effekt som uppkommer under diskussionerna i analysens faser. Resultatet av 
nyttoanalysen kan inte ersätta en traditionell investeringskalkyl men däremot utgöra ett 
bra underlag för beräkningen. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Denna studie har undersökt PENG-analysens metodik i 
ett tidigt skede av investeringsprocessen. Därför vore det intressant om fortsatta studier 
görs av metodikens ändamålsenlighet i andra faser av processen. Ytterligare ett område 
värt att undersöka torde vara nyttoanalysens förening med en organisations befintliga 
investeringsrutiner.  
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1. Inledning 
 et här kapitlet utgör inledningen till denna studie som behandlar investeringar i 

informationsteknologi (IT) och problematiken kring att göra en korrekt 

investeringsbedömning. Problematiken handlar främst om svårigheterna att fånga upp 

alla nyttoeffekter en IT-investering kan bidra till. För att underlätta en bedömning av IT-

investeringar har den så kallade PENG-modellen utvecklats. Studien ämnar utvärdera 

och testa PENG-modellens metodik vid investeringsbedömning i ett 

driftsuppföljningssystem. 

1.1 Bakgrund 
För att företag ska ha potential att förverkliga sin strategi och även uppnå sina 

tillväxtambitioner är, enligt Alpenberg & Karlsson (2005), investeringar av stor betydelse. 

Bergknut et al (1993) förklarar en investering som en kapitalplacering som antingen ökar 

eller vidmakthåller ”realkapitalet” inom ett företag. Yard (2001) tar upp att en investering 

innebär en uppoffring av resurser som ersätts av framtida överskott.  

 

Investeringsforskningen brukar vanligtvis delas in i två riktningar. Den första riktar in sig 

mot kalkyler och andra metoder för beslutsfattande och den andra studerar 

beslutsprocessen (Segelod, 2004). Hägg & Segelod (1992) tar upp att många studier har 

gjorts inom investeringsområdet där ansatserna har varit varierande. Studier på 60-talet 

visade att renodlade lönsamhetsanalyser i termer av traditionella investeringskalkyler, 

som exempelvis nuvärdes-, payback- och annuitetsmetoden, bara var en av många 

faktorer som påverkade ett investeringsbeslut. På 70-talet utvecklades synen på 

investeringsbedömning till att omfatta hela investeringsprocessen. Två banbrytande 

studier, gjorda 1966 och 1970 av Yair Aharoni, respektive Joseph L. Bower, som 

behandlade företagens investeringsprocesser visade på att det var viktigt att förstå hela 

den process som föreligger ett formellt beslut om investering (Hägg & Segelod, 1992). 

Även Löfsten (2002) konstaterar att det är viktigt att lägga tyngdpunkten på själva 

investeringsprocessen och företagsstrategin istället för att enbart fokusera på t ex 

traditionella investeringskalkyler.  

 

Löfsten (2002) menar att det finns en tydlig koppling mellan företagets strategiska 

planering och hur investeringar väljs ut, eftersom investeringar oftast ingår i den 

utvecklingsprocess där företaget har definierade mål. För att optimera förutsättningarna 

D 
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för investeringar menar Löfsten (2002) att det är viktigt att uppfatta denna koppling. 

Persson & Nilsson (1999) hävdar att det är viktigt att ha kunskap och tillgång till passande 

metoder och instrument för att styra den planeringsprocess som investeringsplaneringen 

innebär. Mot bakgrund av företagets mål och inriktning skall investeringsplaneringen 

skapa en lämplig struktur av företagets resurser. För att sedan göra en ekonomisk 

bedömning av en investering används olika typer av kalkyler (Segelod, 2004). Enligt Yard 

(2001) är syftet med en investeringskalkyl att ta reda på huruvida investeringen är lönsam 

utifrån företagets uppsatta minimikrav. Yard (2001) och Andersson (2001) understryker 

det faktum att investeringskalkyler bara är en del av det beslutsunderlag som används vid 

investeringsbedömning.  

 

Vidare menar Hägg & Segelod (1992) att eftersom andelen investeringar i immateriella 

tillgångar blir allt större är det nödvändigt att beakta att investeringskonceptet även gäller 

dessa områden. Simmons (1994) tar upp att när det gäller IT-investeringar jämfört med 

andra typer av investeringar kan den önskvärda förbättringen av effektiviteten ta längre tid 

att upptäcka. Cohen Kalafut & Low (2001) menar på att det runt hela världen sker ett 

ökande erkännande av vikten av immateriella tillgångar och därigenom ökar behovet av 

generellt accepterade mått som tar hänsyn till de icke-finansiella faktorer som påverkar 

värdeskapande i företag. En IT-investering har ofta syftet att förbättra ”hälsan” av 

organisationen på lång sikt än en kortsiktig ekonomisk vinst (Simmons, 1994). Löfsten 

(2002) menar att IT i sig inte är speciellt kapitalintensiv, utan investeringar inom IT avser 

oftast både materiella och immateriella investeringar. Den materiella delen är t ex datorer 

och nätverk medan den immateriella delen kan innehålla utbildning av personal. 

Gunasekaran et al (2001) tar upp att IT-investeringar som är noga utvalda och dessutom 

fokuserar på att möta verksamhetens behov kan ha en positiv effekt på företaget. 

Likaledes kan IT-investeringar också påverka företaget negativt. Vid bristfällig verifiering 

och då kostnader, risker och fördelar hanteras dåligt kan en IT-investering istället hindra 

och begränsa en verksamhets prestationer. 

1.1.1 Fallbakgrund 
ÅF-Engineering är en division inom AB Ångpanneföreningen och har ungefär 1100 

medarbetare varav 20 av konsulterna är lokaliserade i Växjö. Företaget erbjuder 
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teknikkonsulttjänster främst inom följande tre teknikområden; industriell IT1, automation 

och industriell elkraft. Genom att identifiera problem i främst produktionsprocesser, i 

form av flaskhalsar och andra orsaker till minskad produktivitet, kan produktionen 

förbättras. Denna förbättringspotential som ÅF-Engineering i Växjö vill åskådliggöra 

kallar de ”den dolda fabriken” och ett sätt att identifiera dessa outnyttjade ”osynliga” 

produktionsresurser är genom industriell IT med fokus på driftsuppföljning. ÅF-

Engineering i Växjö marknadsför ett system för driftsuppföljning inom industrin, vilket 

syftar till att utnyttja maskiner och produktionsutrustning på ett optimalt sätt över den 

tillgängliga arbetstiden. Driftsuppföljningssystemet kan även bidra till ett mer effektivt 

arbete med ständiga förbättringar.  

 

Idag utför ÅF-Engineering en kvalitativ förundersökning på företag, kallad förstudie, med 

syftet att lägga grunden för en lyckad implementering av ett driftsuppföljningssystem. För 

att maximera och optimera nyttan2 av deras driftsuppföljningssystem för kunden vill de 

komplettera förstudien med en kvantitativ metod som en lönsamhets- och nyttokalkyl. 

PENG-modellen är ett kostnad-/nyttoanalysverktyg vid investeringsbedömning vars 

metodik ÅF-Engineering vill utvärdera för att se om den kan användas som komplement 

till deras förstudier.  

 

PENG-modellen (Prioritering Efter NyttoGrunder), vars ändamål är att optimera nyttan av 

IT-investeringar, utvecklades och publicerades under andra halvan av 1990-talet av Lars 

Erik Dahlgren, Göran Lundgren och Lars Stigberg. En PENG-analys kan ge svar på 

frågor som bör ställas inför varje investering för att identifiera alla möjliga nyttor och dess 

ekonomiska värde. Det är en metod för att hantera ofta svårgripbar information i en 

kostnads-/nyttoanalys hos ett företag och syftet med modellen är att värdera nyttan i 

verksamheten i pengar. Principen med PENG-modellen är att komplettera den 

traditionella investeringskalkylen med ett bredare beslutsunderlag där mjuka nyttor i form 

av exempelvis image och kundservice även värderas i monetära termer. Detta utförs för 

att få ett mer omfattande verktyg för nyttovärdering av en specifik investering. PENG-

modellen har främst använts inom offentlig verksamhet som exempelvis inom hälso- och 

sjukvården (Dahlgren et al, 2006).  
                                                 
1 IT – Informationsteknologi: läran om informationsteknik som är ett samlingsbegrepp för datateknik och 
telekommunikation i samverkan (Thorell, 2003). 
2 Nytta: Något som har fördelaktig, kvarstående verkan på visst område, exempelvis verksamhet 
(Nationalencyklopedin, 1994). 
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1.2 Problemdiskussion  
Schniederjans & Hamaker (2003) tar upp problematiken med IT-investeringar jämfört 

med andra typer av investeringar. De menar att forskning visar på att de traditionella 

metoder som används vid investeringar inte mäter det riktiga värdet vid investering i IT. 

Beslutsfattare och forskare har vidare fört på tal att traditionella värderingsanalyser är 

ofullständiga när det gäller IT-investeringar då kostnader och nyttor som borde ingå i en 

IT-investeringsanalys inte tas med. Resultatet av detta blir då att det ser ut som att många 

IT-projekt inte återbetalar sig och därför inte är lönsamma (Ibid).  

 

Även Gunasekaran et al (2001) tar upp komplexiteten med att investera i IT. Författarna 

lyfter fram att företag som använder sig av traditionella tillvägagångssätt för att verifiera 

implementeringen av IT indikerar en grad av osäkerhet när det gäller att mäta den 

fullständiga effekten av investeringen. De framhåller också att dessa tekniker ignorerar 

den påverkan som systemet kan ha i termer av människa och organisation. Simmons 

(1994) har en lite annorlunda infallsvinkel på problematiken kring IT-investeringar. Hon 

menar att traditionella metoder att utvärdera IT-investeringar inkluderar ofta endast den 

påverkan investeringen har på aktieägarna och väldigt sällan på andra intressenter som 

exempelvis externa kunder och användarna av det nya systemet.  

 

Peacock & Tanniru (2005) menar att traditionella ansatser såsom nuvärdesmetoden har 

visat sig otillräckliga att fånga kvalitativa och kvantitativa fördelar. De modeller som 

sedan utvecklats för att möta detta har visat begränsad förmåga att koppla samman 

investeringsmotivering och bedömning av investeringens påverkan. Peacock & Tanniru 

(2005) hävdar också att det finns två anledningar till att det kan vara svårt att rättfärdiga 

IT-investeringar. För det första är det ofta svårt att mäta de sanna kostnaderna och för det 

andra finns det en växande skepsis mot vilket värde IT-investeringar ger. Detta kommer 

sig av att IT-investeringar bara indirekt påverkar företags lönsamhetsmått och av att 

företag inte varit tillräckligt effektiva med att relatera investeringar till sin lönsamhet 

(Peacock & Tanniru, 2005).  

 

Simmons (1994) påpekar att den stora problematiken vid värdering av en IT-investering 

är att det är svårt att kvantifiera värden. Hon menar vidare att många företag har olika 

rutiner för utvärdering av investeringar i olika faser men att de flesta underlag är baserade 
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på monetära termer. Dessa kan då inte till fullo visa värdet av en IT-investering, vilket 

kan leda till en underskattning av det sanna värdet av investeringen (Simmons, 1994). 

Även Murphy & Simon (2002) tar upp att svårigheten att mäta det egentliga värdet av en 

IT-investering. De tar vidare upp att det finns ett stort behov av kompletterande mått som 

exempelvis visar på företagets ökade värde och kundnöjdhet vid IT-investeringar. Murphy 

& Simon (2002) framhåller även att IT-investeringens värde och vad den kan tillföra 

verksamheten bör vara ett kompletterande mått.  

 

Vid en PENG-analys identifieras och värderas alla nyttor, även de nyttor som oftast anses 

svåra att värdera som exempelvis kundservice och image. PENG-modellen syftar till att 

värdera alla nyttor i finansiella mått och det är alltid möjligt att göra en rimlig bedömning 

av storleksordningen av nyttan. Resultatet av en PENG-analys bidrar med fler s k 

nyttoeffekter, såsom att deltagarna får en högre förståelse för vad som skapar nytta. 

Processen som analysen innebär ska även skapa en samsyn och helhetssyn av 

verksamheten bland deltagarna. Ändamålet med modellen är att den ska vara enkel att 

använda och kräva relativt lite tid att utföra samt att resultatet blir trovärdigt och att det 

presenteras på ett sådant sätt att det är lätt att kommunicera ut både internt och externt 

(Dahlgren et al, 2006).  

1.3 Problemformulering 
Ovanstående bakgrund och problemdiskussion leder oss fram till följande 

problemformulering; 

 

• Huruvida kan PENG-modellens metodik anses vara ändamålsenlig vid utvärdering 

av IT-investeringar i form av driftsuppföljningssystem i tillverkande företag? 

1.4 Syfte 
Huvudsyftet med studien är att öka kunskapen om användbarheten i PENG-modellens 

metodik vid utvärdering av investeringar i IT-system. Studiens delsyften är dels att 

kartlägga och testa PENG-modellens metodik vid investering i ett specifikt 

driftsuppföljningssystem på två tillverkande företag och dels att utvärdera 

ändamålsenligheten genom att identifiera modellens fördelar, nackdelar samt risker.     
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1.5 Avgränsningar 
Investeringsbedömning som ämnesområde är stort och brett. Som tidigare nämnts menar 

bl a Segelod (2004) att det finns två huvudsakliga forskningsinriktningar. Den första riktar 

in sig mot kalkyler och andra metoder för beslutsfattande och den andra studerar 

beslutsprocessen. Vi anser att vår studie kommer att tangera båda dessa inriktningar, dock 

med en något större fokus på process än på kalkyl.  

1.6 Praktisk och teoretisk relevans 
I bakgrunden och problemdiskussionen redogörs för vilka problem som kan uppstå vid 

investeringar i immateriella tillgångar ur olika perspektiv av flera författare. Hägg & 

Segelod (1992) tar upp att många böcker har skrivits inom området investeringar med 

olika forskningsansatser men att det fortfarande finns behov av nya studier eftersom nya 

frågor hela tiden tillkommer. De menar att investeringsteori traditionellt har riktats mot 

maskiner och byggnader men att numera står immateriella investeringar för majoriteten av 

de investeringar som görs. Vi anser därför att teoretisk relevans föreligger vår studie.  

 

Segelod (1991) har gjort empiriska undersökningar som har visat att det finns ett stort 

glapp mellan teori på området investeringar och hur företag faktiskt gör. Studiens 

praktiska relevans utgörs av ett intresse hos fallföretagen i synnerhet och tillverkande 

företag i allmänhet att utvärdera nyttan av en IT-investering. Då PENG-modellen tidigare 

främst använts inom offentlig verksamhet kan en analys av dess lämplighet för 

tillverkande företag vara av intresse. Något som ytterliggare höjer relevansen för vår 

studie anser vi vara att vi studerar ”samma” investering på två olika företag, investering i 

ett specifikt driftsuppföljningssystem. Utifrån de litteraturstudier vi har gjort verkar denna 

ansats inte vara så vanlig. 

1.7 Uppsatsens disposition  
Uppsatsen utgörs av sex kapitel där det inledande kapitlet presenterar det valda 

ämnesområdet och dess problematik. Det andra kapitlet innehåller en teoretisk grund för 

de metoder som kommer att användas i studien. Kapitel tre utgör relevant teori för att 

skapa en ökad förståelse för läsaren för det valda ämnesområdet samt en första analys av 

PENG-modellens ändamålsenlighet. Det fjärde kapitlet presenterar de empiriska fakta 

som framkommit av den praktiska studien på de två fallföretagen. I kapitel fem, analys- 

och resultatkapitlet, kommer de empiriska fakta i kapitel fyra ställas dels mot den 
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teoretiska grunden och dels mot den första inledande analysen i kapitel tre och därmed 

utgöra den huvudsakliga analysen för uppsatsen. Den sjätte och sista delen av uppsatsen 

kommer att presentera de slutsatser som har framkommit av den praktiska studien som har 

genomförts, men även rekommendationer, egna reflektioner och förslag till fortsatt 

forskning. I figur 1:1 nedan illustreras uppsatsen disposition. 

 

 

 
 
 

  

Figur 1:1 Uppsatsens disposition 
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2. Metod 
 et här kapitlet presenterar ett resonemang kring studiens praktiska 

tillvägagångssätt i relation till de angreppssätt och metoder som finns att tillgå. 

Kapitlet behandlar även val av informationskällor vid datainsamling samt en diskussion 

om de kriterier som ska uppfyllas för att skapa trovärdighet i studien. 

2.1 Undersökningsplan 
Denna studie ämnar undersöka PENG-modellens metodik vid utvärdering av investering i 

ett IT-system. Tillvägagångssättet för denna utvärdering är av praktisk art och kommer att 

ske genom att PENG-modellens metodik testas i samarbete med två valda företag.   

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
Vetenskapligt angreppssätt innebär val av tillvägagångssätt vid närmande av den 

empiriska verkligheten. Det handlar om hur forskaren väljer att relatera teoretisk och 

empirisk fakta (Johansson Lindfors, 1993). Studiens angreppssätt är huvudsakligen 

deduktivt, då syftet är att använda en modell beskriven i teorin och testa dess 

ändamålsenlighet i tillverkande företag. Deduktivt tillvägagångssätt innebär att forskare 

drar slutsatser om enskilda händelser utifrån befintliga teorier (Andersen, 1998). Trots ett 

deduktivt förhållningssätt kan en situation som mer liknar induktion uppstå om fenomen 

upptäcks som inte kan relateras till någon teori. Andersen (1998) menar att induktion 

innebär att man utifrån empiri sluter sig till en princip eller en generell lagbundenhet. 

Detta förhållningssätt kommer inte att bli aktuellt då studiens syfte är att testa en modell 

utifrån dess teoretiska grund.  

2.3 Forskningsmetod 
Med metod menas att verkligheten undersöks på ett systematiskt sätt (Andersen, 1998). 

Vid samhällsvetenskapliga undersökningar är praktikfallsmetoden en av flera 

tillvägagångssätt som kan användas och den anses lämplig då studien är av praktisk art 

(Yin, 2003). Vid användning av metoden kan ett eller flera fall studeras, vilket kallas 

enskild respektive multipel fallstudie (Yin, 2003). Denna undersökning är en multipel 

fallstudie då två företag studeras. På de två fallföretagen kommer en analys genomföras 

enligt PENG-modellens metodik, vilken består av tre faser med tio steg. Enligt denna 

metodik kommer ett förberedande möte med en eller två kontaktpersoner att utföras. 

Därefter kommer tre analysmöten med fem till åtta deltagare att genomföras på båda 

D 
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företagen. Det sista analysmötet kommer att avslutas med en utvärdering av metodiken 

utifrån deltagarnas åsikter och uppfattningar. Merriam (1994) menar att vid användning 

av praktikfallsmetoden kan resultatet variera. Resultatet kan vara deskriptivt, tolkande 

eller värderande. Denna studie eftersträvar både ett beskrivande och tolkande resultat 

eftersom syftet är att beskriva hur PENG-modellens metodik fungerar i tillverkande 

företag, samt genom tolkning försöka besvara vilka fördelar, nackdelar och risker 

modellen kan ha.  

 

En fallstudie kan ha både ett kvantitativt och ett kvalitativt tillvägagångssätt (Andersen, 

1998). Denna studie är av kvalitativ karaktär eftersom dess syfte är att skaffa en djupare 

kunskap om modellens metodik i praktisk tillämpning. Den kvalitativa metoden 

representerar ett tillvägagångssätt med främsta syfte att skapa en djupare förståelse för det 

undersökande problemområdet och har därmed inte ett förklarande syfte. Till skillnad från 

kvalitativ metod kan en kvantitativ metod liknas vid naturvetenskapliga metoder, genom 

användandet av statistik, matematik och formler. Det främsta syftet med kvantitativ metod 

är av förklarande karaktär, då orsak och samband ska åskådliggöras. Dock utesluter inte 

kvantitativ respektive kvalitativ metod varandra utan kan istället kompletteras (Andersen, 

1998). Den kvantitativa metoden är inte applicerbar på studien då orsak och samband inte 

ska belysas.  

2.4 Urval 
Merriam (1994) menar att vid en fallstudie så bestäms först vilket fall som skall studeras. 

Fallet som studeras är användandet av PENG-modellens metodik som 

investeringsbedömning vid införskaffandet av ett specifikt driftsuppföljningssystem. Ett 

urval måste sedan göras över var och när observationen skall ske samt vem och vad som 

skall observeras (Merriam, 1994). Rosengren & Arvidson (2002) anser att vid en 

utforskande ansats handlar det snarare om val av studieobjekt än ett urval. För att studera 

detta fall har två företag valts utifrån kriteriet att de överväger en investering av det 

aktuella driftsuppföljningssystemet. Uppdragsgivaren för denna studie har haft en 

avgörande roll vid valet av de två företagen. Val av deltagare vid analysmötena kommer 

att göras i samråd med kontaktperson på respektive företag.  
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2.5 Datainsamling 
Andersen (1998) använder flera kriterier för att dela in datainsamlingstekniker, han talar 

bland annat om primär- och sekundärdata. Primärdata är den som forskaren eller någon 

annan på forskarens uppdrag har samlat in medan sekundärdata samlats in av andra 

personer, forskare eller institutioner som inte har någon koppling till den aktuella studien 

(Ibid). Referensramen grundas på sekundärdata i form av litteratur och vetenskapliga 

artiklar. Empirisk information kommer främst att bestå av primärdata då data samlas in 

för studiens syfte.  

2.5.1 Informationskällor 
Yin (2003) tar upp att det finns många informationskällor att använda när en fallstudie 

görs. Ingen källa är överlägset bättre än någon annan och olika typer av källor 

kompletterar varandra. Författaren menar därför att en bra fallstudie kombinerar flera 

olika källor för information. Yin (2003) presenterar sex vanliga informationskällor; 

dokumentation, arkiv, intervjuer, direkta och deltagande observationer samt fysiska 

artefakter.  

 

Enligt Yin (2003) är intervjuer en av de viktigaste informationskällorna. Merriam (1994) 

menar att det vanligaste sättet att välja intervjumetod är att avgöra graden av struktur. 

Enkätliknande intervjuer med en hög grad av struktur kan sägas ligga i ena änden av ett 

kontinuum och öppna, samtalsliknande intervjuer i den andra änden. Både Yin (2003) och 

Merriam (1994) menar att intervjuer i fallstudier ofta präglas av en relativt hög grad av 

öppenhet. Däremot menar Trost (2005) att graden av struktur kan sägas spegla i vilken 

utsträckning intervjuaren vet vad den vill fråga om och att intervjun kretsar kring detta 

ämne och inget annat. Standardisering innebär istället i vilken omfattning frågorna är 

desamma för alla som blir intervjuade men även hur frågorna ställs (Ibid). Merriam 

(1994) likställer till viss del graden av strukturering med standardisering. Författaren tar 

upp delvis strukturerad intervju som ett alternativ då man vill ha viss information från alla 

de intervjuade personerna men där en hög grad av standardisering inte är möjlig. 

Författaren beskriver vidare att ett antal givna frågeställningar eller frågor som skall 

utforskas styr intervjun, men ordalydelsen och ordningsföljden är inte bestämd i förväg 

(Ibid).  
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Enligt PENG-modellens metodik kommer en förberedande intervju genomföras på 

företagen. Dessa intervjuer kommer att vara av öppen karaktär där vi tillsammans med 

intervjupersonen diskuterar olika fördefinierade punkter och frågor. Dock har 

intervjuerna, enligt Trosts (2005) definition, en hög grad av struktur då vi redan har givna 

ämnesområden. Detta kan liknas med vad Merriam (1994) menar med en delvis 

strukturerad intervju då viss information efterfrågas från de personer som intervjuas. 

Underlaget till de förberedande mötena kan ses i bilaga I.   

 

Observationer kan antingen vara direkta eller deltagande och används för att undersöka 

och utforska hur organisationer i praktiken agerar. Direkta observationer kan exempelvis 

vara att iaktta förhållanden på arbetsstationer eller studera elever i ett klassrum. 

Deltagande observationer innebär att observatören inte enbart passivt iakttar utan kan anta 

olika roller under studien och aktivt delta i det som studeras (Yin, 2003). Studien kommer 

att bestå av både direkta och deltagande observationer som viktiga källor för information. 

Observationer kommer att ske vid de tre analysmötena där fem till åtta personer kommer 

att deltaga. Vår roll vid mötena är att vägleda gruppen genom PENG-modellens olika steg 

då deltagarna ska genomföra investeringsanalysen. Underlag för de tre analysmötena kan 

ses i bilaga II. Yin (2003) menar att detta förhållningssätt ger stora möjligheter men är 

också förknippat med stora problem. Nackdelarna kan vara att observatören får mindre tid 

att agera som extern observatör. Den deltagande observatören kan komma att stödja den 

grupp eller organisation som studeras och rollen som deltagare kan kräva för mycket 

utrymme vilket leder till att rollen som observatör inte kan uppfyllas (Yin, 2003). Då vi är 

tre personer som medverkar vid observationerna kan vi dela på rollen som deltagare och 

observatör och genom detta undvika de problem som Yin (2003) förknippar med 

deltagande observationer. 

 

I samband med det sista analysmötet på företagen kommer uppföljande gruppintervjuer 

med deltagarna att genomföras. Dessa intervjuer kommer att ha ungefär samma grad av 

struktur som de inledande intervjuerna. De avslutande intervjuerna kommer att ge 

information om gruppens uppfattningar och åsikter om PENG-modellens metodik och hur 

analysmetoden har fungerat. Intervjuunderlaget visas i bilaga III. 
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2.6 Sanningskriterier 
Vid all forskning är det av stor vikt att den är trovärdig och pålitlig. Beroende på vilken 

typ av forskning som bedrivs, bör speciella kriterier diskuteras (Merriam, 1994). För att 

säkerställa kvaliteten i en empirisk undersökning rekommenderar Yin (2003) fyra 

kriterier; begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. 

 

Begreppsvaliditet innebär att de teoretiska fakta som studeras omvandlas till korrekta 

mätningar och på så sätt skapas överensstämmelse mellan vad som studeras och vad som 

mäts. För att skapa trovärdigt empiriskt material krävs en bevisgrund som verifierar de 

data som används i empirin. Detta kan uppnås genom att flera källor används vid 

datainsamlandet. Begreppsvaliditet uppnås även genom att de personer som bidragit till 

det empiriska materialet kontrollerar att det som dokumenterats av forskarna är korrekt 

uppfattat (Yin, 2003). Som nämnts innan, kommer det i denna studie att eftersträvas en 

användning och kombination av så många informationskällor som möjligt. Då studien 

kommer att genomföras vid flera tillfällen, kommer varje möte att inledas med en kontroll 

av det material som dokumenterats vid tidigare träffar. Vi ämnar även låta berörda 

informatörer kontrollera och godkänna det dokumenterade empiriska materialet som 

samlats in under förberedande respektive uppföljande intervjuer.   

 

Intern validitet handlar istället om överensstämmelse mellan resultat och verklighet, hur 

pass väl forskningens resultat speglar den verkliga situationen på företagen (Merriam, 

1994). Yin (2003) framhåller att intern validitet endast eftersträvas i praktiskfallsstudier 

där orsakssamband studeras. I denna studie kommer inte orsakssamband att undersökas, 

därför behövs problematiken med att uppnå intern validitet inte djupare beröras. Extern 

validitet behandlar studiens generaliserbarhet, då testas i vilken grad resultaten från en 

undersökning är användbara även i andra situationer än den som undersökts (Merriam, 

1994). Yin (2003) skriver om statistisk och analytisk generalisering. Statistisk 

generalisering innebär att forskare, utifrån empirisk data från en undersökning, drar 

slutsatser om en hel population. Vid en analytisk generalisering jämförs tidigare utvecklad 

teori med det empiriska resultatet och målet är att testa och utveckla teorier (Ibid). I denna 

studie kommer en analytisk generalisering att utföras eftersom en metod testas, där 

teoretisk fakta om metoden jämförs med det insamlade empiriska material. Eftersom ett 
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fall studeras på två företag kan en relativt hög grad av generalisering påvisas, gällande 

ändamålsenligheten av PENG-modellens metodiken för tillverkande företag. 

 

Reliabilitet syftar till att minimera fel och partiskhet i en undersökning. Målet är att en 

forskare som genomför en likadan fallstudie med samma förutsättningar ska kunna 

komma fram till samma slutsatser som i studien innan. För att säkerställa reliabilitet i en 

fallstudie måste kontinuerlig dokumentation ske och ett hjälpmedel kan vara att använda 

protokoll. Ett annat verktyg är att skapa en samlingsplats för all insamlad data i studien, 

exempelvis kan en databas användas (Yin, 2003). För att underhålla reliabiliteten genom 

studien kommer vissa åtgärder att vidtagas. För det första kommer, efter godkännande 

från intervjupersonerna, intervjuerna att spelas in. Dessutom ämnas alltid en person 

dokumentera vid utförande av analysen samt redovisa materialet så detaljerat och tydligt 

som möjligt. Efter varje analysmöte kommer en dokumentation av våra uppfattningar och 

observationer ske i en loggbok. Syftet med denna är att samla allt empiriskt material på ett 

ställe samt att dokumentera våra observationer och uppfattningar så att data inte ska gå 

förlorad på grund av glömska. Andersen (1998) menar att det är viktigt att dokumentera 

resultaten av deltagande observationer, då materialet är mycket användbart genom hela 

skrivprocessen och även kan användas som en annan form av dokumentation i projektet. 

Författaren menar att vanligtvis sker denna dokumentation i en dag- eller loggbok.  

2.7 Sammanfattning av metodval 
I figur 2:1 visas en sammanfattning av de metodologiska val som gjorts. 
 
 

 
 
 Figur 2:1 Metodologiska val för studien.  
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3. Referensram 
 yftet med det här kapitlet är att presentera en referensram avseende 

investeringsbedömning och IT-investeringar, samt PENG-modellen och dess metodik. 

Ett annat syfte är att göra en första analys av PENG-modellen i relation till den 

teoretiska grund som presenterats. 

3.1 Investeringsbedömning  
När företag skall skaffa en ny maskin, fabrik, fordon et c görs i de flesta fall en 

investeringsbedömning för att rättfärdiga investeringen. Ofta inkluderas poster som 

grundinvestering, fortgående kostnader och förväntade intäkter kopplade till 

investeringsobjektet (Remenyi & Sherwood-Smith, 1997). Investeringsbedömning 

definieras som en omfattande bedömning som utförs innan ett beslut om investering tas. 

En sådan bedömning kan innefattas av både kvantitativa och kvalitativa faktorer såsom 

finansiering, risk, produktivitet, kvalitet, personal, önskvärdhet och konkurrerande 

faktorer (Barius, 1992). 

 

Vid bedömning av en investering är det av stor betydelse att den inte bara är lönsam utan 

även överensstämmer med företagets affärsidé och de strategier affärsidén har sitt upphov 

i. En annan aspekt som är av stor vikt för att investeringen ska vara genomförbar är att 

den accepteras bland de personer och intressegrupper som blir berörda (Segelod, 1991). 

3.1.1 Investeringskategorier 
Segelod (2004) tar upp att investeringar kan delas in i olika kategorier beroende på en 

mängd olika faktorer. Enligt Persson & Nilsson (1999) klassificerar företag ofta 

investeringar efter deras syfte eller typ av problem som investeringen ska lösa. 

Anledningen att en klassificering görs är för att investeringarna skall kunna bedömas och 

utvärderas på likvärdiga grunder. Alpenberg & Karlsson (2005) delar in investeringar i 

superinvesteringar, följdinvesteringar och komplementinvesteringar. En superinvestering 

är av mycket speciell karaktär och anses ha strategisk betydelse för företaget. En 

följdinvestering förverkligar potentiella möjligheter och fördelar gentemot konkurrenter 

som den ursprungliga superinvesteringen genererat. En typ av följdinvestering är 

investeringar som görs för att stödja, vidmakthålla och gradvis utveckla ett företags 

baskapacitet. Baskapacitetsinvesteringar kan t ex vara IT- och miljöinvesteringar. 

Komplementinvesteringar innebär investeringar med syftet att förbättra eller utveckla 

S 
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företagets kapacitet med hänseende till verksamhetens resursbas. Det kan exempelvis vara 

ersättningsinvesteringar i produktionsflödet och även IT-system med stödjande och 

administrativt syfte. Organiseringen av investeringsprocessen och vilken beslutslogik som 

företagen använder påverkas av vilken kategori en viss investering faller (Alpenberg & 

Karlsson, 2005).   

 

Segelod (1991) gör en lite annan indelning och skiljer mellan bas- och 

anpassningsinvesteringar. Basinvesteringar är långsiktiga och måste därför 

överensstämma med företagets framtida riktning. Anpassningsinvesteringar bidrar sedan 

till att kapaciteten i basinvesteringar kan utnyttjas. Segelod (1991) menar vidare att de 

flesta investeringar är av anpassningskaraktär då de är lättare att förutse och förena med 

verksamhetens rutiner. Även Persson & Nilsson (1999) delar in investeringar i kategorier 

och talar då om inriktnings- och anpassningsinvesteringar. Den förstnämnda kategorin är 

sådana investeringar som görs med hänsyn till företagets valda inriktning och har 

strategisk betydelse. Anpassningsinvesteringar är en följd av tidigare gjorda 

inriktningsinvesteringar och kan vara t ex utrustning för mekanisering och automation 

eller ersättning av utsliten utrustning.  

3.1.2 Investeringsprocessen 
Investeringsprocessen utgörs ofta av ett projekt och inom produktion har det vanligtvis 

som mål att öka eller förbättra produktionskapaciteten (Johanson & Mattsson, 1992). 

Segelod (1991) tar upp att ett investeringsprojekt har följande faser; idé, planering, 

implementering, drift och avslutning. Idéfasen innebär att en undersökning bedrivs och 

tillgång och efterfrågan analyseras. I planeringsfasen studeras ett eller flera alternativ mer 

ingående. Ekonomiska kalkyler genomförs och det bästa förslaget presenteras för 

styrelsen. I de tre kommande faserna installeras investeringen och tas i drift. Vidare anser 

författaren att produktionsavdelningens inblandning har störst betydelse i idéfasen men 

även i början av planeringsfasen då investeringen ska anpassas till rådande förutsättningar 

(Segelod, 1991). Persson (1992) delar istället in investeringsprocessen i delprocesserna 

integration, initiation, projektstyrning och uppföljning. Integration betraktas som mycket 

betydelsefull och innebär att investeringen planeras. I denna process fastställs även 

förutsättningarna för de andra delprocesserna. I initiationsprocessen påbörjas ett projekt 

och ett problem eller möjlighet identifieras. I projektstyrningsprocessen utformas 

projektet, det slutliga beslutet tas och investeringen implementeras. 
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Uppföljningsprocessen är en slutlig kontroll som pågår parallellt med projektstyrningen 

(Persson, 1992).  

 

Dugdale & Jones (1995) tar upp att investeringsbedömning bara är ett steg i 

investeringsprocessen. Även om de viktigaste aspekterna av investeringsbeslut inte ryms 

inom den kvantifiering och beräkning som en kalkyl innebär kan de finansiella aspekterna 

ha en viktig roll genom hela processen. De behöver inte begränsas till den formella 

beräkningen utan kan även ses som en del av en mindre formell organisatorisk process. 

Författarna menar vidare att det kan vara viktigare att förslagsställaren har tänkt igenom 

investeringen ur ett finansiellt perspektiv än att bokföringssiffrorna är korrekta.  

3.1.3 Investeringskalkyler 
Huvudsyftet med investeringskalkyler är att uppskatta lönsamhet på lång sikt, rangordna 

olika alternativ, ge en grund för resursallokering och skapa kontrollmöjligheter (Löfsten, 

2002). Till traditionella metoder för investeringsberäkning kan bl a payback, 

internräntemetoden samt nuvärdesmetoden räknas (Dugdale & Jones, 1995). 

Internräntemetoden och nuvärdesmetoden tar hänsyn till tidsavstånd mellan betalningar. 

Payback-kalkylen fokuserar på återbetalningstid och används i stor utsträckning i 

praktiken. En nackdel hos denna metod är emellertid att det som händer bortom 

återbetalningspunkten inte kommer med i beräkningen. Syftet med en investeringskalkyl 

att ta reda på huruvida investeringen är lönsam utifrån företagets uppsatta minimikrav 

(Yard, 2001). Löfsten (2002) menar att det är viktigt att lägga tyngdpunkten på själva 

investeringsprocessen och företagsstrategin istället för att enbart fokusera på t ex 

traditionella investeringskalkyler. Yard (2001) och Andersson (2001) understryker det 

faktum att investeringskalkyler bara är en del av det beslutsunderlag som används vid 

investeringsbedömning. 

3.2 IT-investeringar  
Löfsten (2002) menar att investeringar inom IT avser oftast både materiella och 

immateriella investeringar, där den materiella delen är t ex datorer och nätverk medan den 

immateriella delen kan innehålla utbildning av personal. Simmons (1994) påpekar att 

skillnaden mellan IT-investeringar och andra typer av investeringar kan vara att den 

önskvärda förbättringen av effektiviteten kan ta längre tid att upptäcka då det handlar om 

en IT-investering. En IT-investering har ofta syftet att förbättra ”hälsan” av 

organisationen på lång sikt snarare än att ge en kortsiktig ekonomisk vinst (Simmons, 
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1994). En av de fem viktigaste faktorerna som Farbey et al (1993) tar upp som avgörande 

för om en IT-investering blir framgångsrik är ett omfattande sökande efter nyttor. 

Processen där nyttan av systemet utvärderas kan, rätt utförd, stå för en möjlighet till 

organisatoriskt lärande och förbättrad kommunikation.   

3.2.1 Investeringsbedömning av IT-investeringar  
Enligt Milis & Mercken (2004) är traditionella investeringsbedömningsmetoder såsom 

paybackmetoden och Return On Investment (ROI) de vanligast använda vid bedömning 

av investeringar i informations- och kommunikationsteknologi. Dock ifrågasätts dessa 

modellers lämplighet vid denna typ av investeringar då de kan ge missvisande signaler. 

Detta kommer sig av att sådana investeringar ofta präglas av hög risk och en stor andel 

gömda nyttor och kostnader (Milis & Mercken, 2004). Persson & Nilsson (1999) menar 

även de att investeringar i ny teknologi kan vara svåra att motivera med enbart 

traditionella kalkyler eftersom det är svårt att värdera effekterna i en kalkyl. Därför kan 

det vid denna typ av investeringar finnas anledning att utföra andra typer av analyser. 

Dugdale & Jones (1995) lyfter fram att payback- och nuvärdemetoden står för ett alltför 

kortsiktigt perspektiv som gör att den långsiktiga flexibilitet och integration som krävs 

inte framhålls. Kritik mot paybackmetoden är att den inte tar hänsyn till de kassaflöden 

som finns utanför paybackperioden och att den ignorerar ”time value of money” (Ibid.). 

 

Investeringar i IT och kommunikation bör noggrant rättfärdigas, mätas och kontrolleras då 

det finns ett samband mellan detta och investeringens effektivitet (Milis & Mercken, 

2004). Det kan vara svårt att göra tillförlitlig beräkning över kostnader och intäkter för ett 

IT-system då det ofta påverkar många delar av ett företag och de totala kostnaderna och 

intäkterna kan vara vitt spridda. Ett IT-system ger i sig självt inte direkt upphov till vinster 

eller nyttor, den output som systemet ger måste användas på rätt sätt för att ge utdelning 

(Remenyi & Sherwood-Smith, 1997).  

 

Farbey et al (1993) menar att vikten av att noggrant utvärdera nyttan av ett IT-system till 

stor del ligger i att utvärderingen utgör en drivande faktor för en lyckad implementering 

av systemet i fråga då det ger en förståelse för vad systemet kan och inte kan ge. En 

kritisk faktor när nya system ska introduceras är vilka kostnader och nyttor, såväl positiva 

som negativa, som det kommer att ge upphov till. När systemet väl implementerats kan 

potentiella nyttor gå förlorade eller inte till fullo tas till vara därför att de inte identifierats. 
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Nyttor som innan implementeringen förutspåddes kanske inte kan tas tillvara för att andra 

faktorer har förändrats.  En utvärdering av en IT-investering måste därför inledas med att 

kostnader och nyttor värdesätts för vad de innebär (Farbey et al, 1993). Dugdale & Jones 

(1995) tar upp att nyttor såsom bättre kvalitet, större flexibilitet, mindre lager, mindre 

skrot och omarbete, kortare ledtider etc ofta inte tas med i beräkningar. Alla dessa nyttor 

bör tas med i en investeringsbedömning och kvantifieras, även när exempelvis 

besparingar inte kan beräknas exakt bör uppskattningar göras och dessa inkluderas i 

investeringens beräkningar för rättfärdigande. De nyttor som är alltför svåra att värdera 

bör tas med i investeringsbedömningen som mjuka nyttor (Dugdale & Jones, 1995). 

 

För att bättre lämpa sig för bedömning av investeringar i IT har flera anpassningar gjorts 

av de traditionella modellerna. En första grupp baseras på traditionella tekniker medan en 

andra grupp helt frångår metoder som payback och ROI. De anpassade metoderna innebär 

i vissa fall att parametrar som tar hänsyn till IT-specifika risker har lagts till eller att nya 

sätt att beräkna kostnader och intäkter föreslagits. Många av de anpassade modeller som 

tagits fram används inte i någon större utsträckning då de anses vara alltför komplicerade 

att använda och tolka (Milis & Mercken, 2004). 

 

Kostnads-/nyttoanalyser syftar till att lösa två av de problem som finns vid bedömning av 

IT-investeringar. För det första att identifiera värdet av de kostnader och nyttor som inte 

direkt tillfaller projektägaren och för det andra att beakta de nyttor inte har något tydligt 

värde. För att komma runt svårigheten att värdera mjuka nyttor tillskrivs ett monetärt 

värde för allt som bidrar med kostnader och intäkter vid en IT-investering. Sådana 

metoder försöker hitta ett monetärt mått för mjuka nyttor och kostnader. Kostnads-

/nyttoanalyser kan vara tidskrävande och kräver expertis för att analysen skall vara möjlig 

(Farbey et al, 1993).  

3.3 PENG-modellen  
PENG står för Prioritering Efter NyttoGrunder och är en modell som utvecklades under 

mitten av 90-talet. PENG-modellen är ett verktyg vid investeringsbedömning och syftar 

till att identifiera alla tänkbara förbättringsmål, s k nyttoeffekter, vid en investering. Alla 

identifierade nyttoeffekter värderas i monetära termer, även de immateriella och 

svårvärderade, vilka kallas mjuka nyttor. De mjuka nyttorna kan exempelvis vara 

kundservice eller image. Modellen kan användas vid både påtänkta och genomförda 
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Figur 3:1 Nyttostapel  
(Dahlgren et al, 2006) 

investeringar, genom definition av är-, noll- och börläget. Ärläget är lika med situationen i 

dagsläget, nolläget representerar tidpunkten för implementering och börläget är 

tidpunkten då alla identifierade nyttoeffekter till fullo ska vara uppnådda. PENG-

modellen kan med fördel användas vid alla slags investeringar där IT spelar en central 

roll, men även vid andra typer av investeringar. Grundarna betonar att analysen kräver 

relativt lite tid i anspråk och för bästa resultat att den genomförs i ett tidigt stadium. Idag 

är modellen väl etablerad och används i flera hundra företag, organisationer, 

förvaltningar, sjukhus och myndigheter (Dahlgren et al, 2006).  

 

PENG-modellen bygger på en ROI-modell då syftet är att visa vad företaget får tillbaka 

på satsade pengar. Det som utmärker PENG, från andra traditionella kostnads- och 

intäktsanalyser, är att alla mjuka nyttor synliggörs och värderas på ett pedagogiskt och 

tydligt sätt. I de traditionella modellerna värderas främst de mest uppenbara och säkra 

nyttorna medan de mjuka samlas ihop i en kategori. De mjuka nyttorna utgör ofta mer än 

50 procent av den totala nyttan och bör därför värdesättas för att få en fullständig och 

korrekt nyttovärdering. En förutsättning för att lyckas är att de personer som deltar i 

analysen har bra kunskap om de processer som påverkas av den aktuella investeringen 

(Dahlgren et al, 2006).  

 

Resultatet av analysen visas i två grafiska 

illustrationer; en nyttostruktur och en nyttostapel. 

Dessa verktyg används för att visualisera och 

kommunicera resultatet av analysen och utgör en av 

modellens styrkor.  I nyttostrukturen visas alla 

identifierade nyttor och dess samband på ett 

strukturerat sätt (se figur 3:2). I en nyttostapel ställs 

den genomsnittliga bruttonyttan per år mot den 

genomsnittliga årskostnaden per år som jämförs med 

varandra (se figur 3:1). Genom att fördela nyttovärdena 

och kostnaderna över de antal år som har definierats som nyttoperiod fås det 

genomsnittliga värdet. Nyttoperioden är detsamma som den kalkylmässiga 

avskrivningstiden, tiden mellan noll- och börläget.   Summan av alla nyttor utgör 

bruttonyttan för investeringen. Årskostnaden utgörs av kostnaden för nyttan per år, 

avskrivningskostnaden för investeringen samt exempelvis implementeringskostnader och 



Referensram 

 - 22 -

utbildningskostnader. Differensen mellan bruttonyttan och kostnaden för nyttan kallas 

nettonytta. Den så kallade nyttofaktorn kan beräknas genom att dividera bruttonyttan med 

kostnaden för investeringen. Syftet med att beräkna nyttofaktorn är att det kan användas 

som nyckeltal vid jämförelse mellan olika investeringsalternativ. Alla värden är 

genomsnittsvärden per år under den period som nyttan beräknats. Resultatet kan användas 

både vid bedömning av en investering samt användas som underlag vid uppföljning när 

investeringen är i drift (Dahlgren et al, 2006).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1 Metodik  
Dahlgren et al (2006) tar upp att PENG-modellens tillvägagångssätt är uppdelat i tre faser 

innefattande tio steg. De tre faserna är förberedelsefasen, genomförandefasen och 

kvalitetssäkringsfasen3; 

 

 Förberedelsefasen 

1. Bestäm mål och syften 

2. Skapa insikt och utse deltagare 

3. Definiera och avgränsa objektet 

4. Beskriv objektet 

 Genomförandefasen 

5. Identifiera nyttoeffekterna 

6. Klargör sambanden i en nyttostruktur 

7. Värdera nyttoeffekterna 

8. Definiera och värdera kostnaden för nyttan 
                                                 
3 Beskrivning av de olika faserna och stegen finns i bilaga IV 

Figur 3:2 Exempel på nyttostruktur 
(Dahlgren et al, 2006) 
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 Kvalitetssäkringsfasen 

9. Klassificera nyttan och gör hindersanalys 

10. Beräkna nettonyttan och säkerställ hemtagningen 

3.3.2 Andra studier kring PENG-modellens användbarhet 
Borg & Degerman (1999) har i en undersökning studerat hur en nyttovärdering med hjälp 

av PENG-modellen genomförs och identifierat modellens styrkor och svagheter. Studien 

bygger på intervjuer utförda på tre företag som alla har använt PENG-modellen. 

Författarna har kommit fram till att den främsta styrkan är att hänsyn tas till mjuka nyttor. 

Vidare så ger modellen beslutsunderlag för en framtida IT-investering, den utgår ifrån 

företagets processer och personer som påverkas av investeringen deltar i analysen. 

Svagheter som framkommit i studien är att uppskattningarna av nyttorna är subjektiva 

bedömningar, de mjuka nyttorna som framkommer i analysen kan inte värderas exakt och 

de uppskattade värdena kan inte verifieras. Författarna menar vidare att modellen bör 

användas i situationer där möjligheten att avgränsa investeringens område finns (Borg & 

Degerman, 1999).  

 

I en studie av Hallberg & Söderkvist (2003) testas PENG-modellens användbarhet 

gentemot traditionella kalkylmetoder vid bedömning av IT-investeringar. De traditionella 

kalkylmetoder som behandlas i studien är payback-, annuitets-, internränte- och 

nuvärdesmetoden. Undersökningen har skett genom litteraturstudier och intervjuer med 

personer som har erfarenhet av PENG-modellen. Intervjuerna bidrog med informationen 

att modellen är mycket enkel att använda och förstå. Den ger ett bra underlag för 

investeringsbedömning då både hårda och mjuka konsekvenser av en investering beaktas. 

Författarna till studien framhåller att PENG-modellen förutsätter att rätt personer 

medverkar vid analysen för att resultatet ska bli användbart och realistiskt. Vidare drar de 

slutsatsen att PENG-modellen i kombination med de traditionella kalkylerna utgör ett bra 

underlag för bedömning av investeringar i IT (Hallberg & Söderkvist, 2003).  

 

En studie av PENG-modellens användbarhet vid värderandet av nyttan av ett Data 

Warehouse-system4, visade att den fungerar som utvärderingsmodell men att den saknade 

tillräckliga verktyg för att identifiera, värdera och presentera mjuka nyttor. Främst behövs 

                                                 
4 Datalagersystem – informationslager: en frågedatabas som genereras ur en större produktionsdatabas  
(Thorell, 2003) 
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ett verktyg för att hantera de mjuka nyttorna på ett smidigare sätt. En annan slutsats är att 

PENG-modellens förmåga ligger i att den är användbar både innan och efter 

implementeringen av systemet (Lindholm & Löfvendahl, 2004). I en studie av Lund & 

Nilsson (2005) har värderingsmodeller för den offentliga verksamheten granskats. 

Författarna har genom litteraturstudier och intervjuer studerat fyra olika 

värderingsmodeller vid investering i IT inom den offentliga sektorn, varav en är PENG-

modellen. Det som framkommit i studien om PENG-modellen är att den är enkel och 

pedagogisk. Värderingen är lätt att genomföra och resultatet är lätt att sprida i 

organisationen. De illustrativa verktygen gör det enklare att förstå resultatet av analysen. 

En stor nackdel med modellen som författarna vill framhäva är att allt ska värderas i 

pengar. Karlsson & Nilsson (2005) undersökte i en studie bland annat i vilka 

investeringssituationer PENG-modellen är lämplig och de har dragit slutsatsen att PENG-

modellen kan användas i alla situationer där IT spelar en central roll men att den är 

lämpligast i situationer där IT:s roll är genomgripande och där karaktären av värderingen 

är väldefinierad. 

3.4 En första analys av PENG-modellen och dess metodik 
Som ett första steg för att undersöka PENG-modellens metodiks ändamålsenlighet och 

vilka fördelar, nackdelar och risker som den rymmer sker här en första analys utifrån den 

teoretiska grund som redogjorts för ovan.  

3.4.1 PENG-modellens metodik vid investeringsbedömning 
Flera författare (se t ex Segelod, 1991) tar upp att det vid investeringsbedömning är 

betydande att investeringen stämmer överens med företagets affärsidé och de strategier 

som inkluderas i affärsidén. I PENG-modellens förberedelsefas ingår en beskrivning av bl 

a företagets affärs- eller verksamhetsidé (Dahlgren et al, 2006). På så sätt kan man säga 

att PENG-modellens metodik inkluderar affärsidé och strategier. Detta garanterar dock 

ingalunda att investeringen är i linje med de strategier företaget har då ingen återkoppling 

till denna beskrivning görs i de följande faserna. En noggrannare granskning huruvida 

investeringen är i linje med företagets affärsidé och strategier skulle behöva göras innan 

en omfattande analys av dess nyttoeffekter utförs för att undanröja sådana investeringar 

som inte är i linje med företagets strategi. Den beskrivning av företagets affärs- och 

verksamhetsidé som ingår i förberedelsefasen kan då ses som en återkoppling till den 

första gallring som investeringen genomgått.  
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För att en investering ska vara genomförbar är acceptansen bland de personer och 

intressegrupper som blir berörda av stor betydelse (Segelod, 1991). I en fungerande 

PENG-analys bör det därför ingå personer som har bra kunskap om verksamheten, vilket 

innebär att de personer som blir påverkade av investeringen bör vara de som deltar 

(Dahlgren et al, 2006). Enligt denna metodik är det alltså viktigt att berörda personer 

deltar i värderingen vilket kan bidra till att nå acceptans för investeringen. Traditionella 

metoder för investeringsbedömning utesluter dock inte att flera personer från olika delar 

av organisationen deltar och en bred kompetens kan finnas även i en sådan bedömning. 

Emellertid finns inga konkreta riktlinjer för vem som ska bidra med underlag till en 

payback- eller nuvärdesberäkning då dessa bara är generella investeringskalkylmodeller. 

Sett ur den synvinkeln har PENG-modellens metodik en fördel framför att enbart göra en 

traditionell beräkning då den strävar efter att inkludera alla berörda avdelningar i 

värderingen. Den kan därför bidra till att investeringen accepteras i ett tidigt stadium. En 

risk som föreligger är dock att det kan vara svårt att på förhand veta vilken kompetens 

som är väsentlig för den aktuella investeringen och var i företaget den finns. 

Bedömningen av vilka som är ”rätt” personer kan vara subjektiv och bero på andra 

faktorer än just den aktuella investeringens påverkansområde. Detta ger en ledning om i 

vilka situationer en nyttoanalys enligt PENG-modellens metodik kan vara ändamålsenlig. 

Det krävs att det finns kunskap om vad den aktuella investeringen bidrar med och vilka 

områden av företaget den påverkar.  

 

Persson & Nilsson (1999) tar upp att företag ofta klassificerar investeringar efter deras 

syfte eller typ av problem som investeringen ska lösa. Alpenberg & Karlsson (2005) 

menar att organiseringen av investeringsprocessen och vilken beslutslogik som företagen 

använder påverkas av i vilken kategori en viss investering faller. PENG-modellen tar i sig 

själv inte hänsyn till inom vilken kategori som en investering hör hemma eller vilken 

strategisk betydelse den har. Dahlgren et al (2006) menar att PENG-modellen kan 

användas vid alla sorters investeringar. Dock har modellen mest använts vid IT-

investeringar och en av slutsatserna i Karlsson & Nilssons (2005) studie är att den är 

lämpligast att använda i situationer där IT har en genomgripande roll. Då PENG-modellen 

inte har någon stark återkoppling till affärsidé och strategi torde ändamålsenligheten vara 

mindre för de investeringar som är av stor strategisk vikt. För investeringar som är av 

följd- eller komplementkaraktär, enligt Alpenberg & Karlssons (2005) definition, borde 

investeringens påverkansområde vara lättare att definiera. Borg & Degerman (1999) som 
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tar upp att PENG-modellen bör användas i situationer där det finns möjlighet att avgränsa 

investeringens område och Karlsson & Nilsson (2005) menar att den är lämpligast där 

investeringsvärderingens karaktär är väldefinierad. Med grund i detta resonemang kan 

PENG-modellens ändamålsenlighet sägas vara störst i investeringar som kompletterar 

redan gjorda strategiska investeringar.  

 

Dahlgren et al (2006) tar upp att PENG-modellen kan användas vid påtänkta investeringar 

men även för att följa upp redan gjorda. Segelod (1991) och Persson (1992) gör två olika 

indelningar av ett investeringsprojekt. Den första fasen, som Segelod (1991) definierar 

som idéfasen, innebär att en undersökning bedrivs och tillgång och efterfrågan analyseras. 

Perssons (1992) indelning av investeringsprocessen benämner integration som den 

delprocess där investeringen planeras. PENG-metodiken kan sägas rymma denna aspekt i 

termer av att mål och syften formuleras och tidsperioden fastställs. Initiationsprocessen 

som enligt Persson (1992) inkluderar att projektet påbörjas och att problem eller 

möjligheter identifieras kan även den rymmas inom PENG-modellens metodik, då det 

under analysens gång identifieras såväl möjligheter som problem i form av nyttoeffekter, 

negativa nyttor och hinder. Segelod (1991) menar att den ekonomiska bedömningen av en 

investering sker under det han benämner planeringsfasen. Då PENG-modellens metodik 

innebär en värdering av nyttoeffekterna torde dess ändamålsenlighet vara störst under 

denna fas av investeringsprocessen.  

 

Samtidigt tar Dugdale & Jones (1995) upp att investeringsbedömning bara är ett steg i 

investeringsprocessen. Resultatet av en PENG-analys kan dock användas vid bedömning 

av en investering i de tidigare faserna och samtidigt även utgöra ett underlag vid 

uppföljning av investeringen i driftfasen (Dahlgren et al, 2006). Sett ur detta perspektiv 

kan en nyttoanalys utifrån PENG-modellens metodik, till skillnad från traditionella 

investeringskalkyler, fylla ett syfte vid andra faser och delprocesser än just den 

ekonomiska bedömningen. Exempelvis menar Segelod (1991) att 

produktionsavdelningens inblandning har stor betydelse i både idé- och planeringsfasen. 

PENG-modellens metodik avser ha med de personer i analysen som har kunskap om 

verksamheten och den rätta kompetensen för att genomföra analysen. Påverkar 

investeringen produktionsavdelningen inkluderas dessa genom nyttoanalysen.  
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3.4.2 Problematiken vid IT-investeringar 
Milis & Mercken (2004) påpekar att det finns flera modeller för investeringsbedömning 

anpassade för just IT-investeringar, men att dessa inte används i någon större utsträckning 

på grund av komplexiteten och att de är tidskrävande. PENG-modellens upphovsmän 

menar å andra sidan att PENG-modellen är av pedagogisk art och kräver relativt lite tid 

för analys (Dahlgren et al, 2006). Kostnads-/nyttoanalyser efterstävar att hitta ett monetärt 

mått på s k mjuka nyttor, vilket enligt Farbey et al (1993) resulterar i att sådana typer av 

analyser kräver mycket tid och expertis för att analysen ska vara möjlig att genomföra. 

PENG-modellens metodik är pedagogisk med tydligt definierade steg och verktyg för att 

underlätta presentation av resultaten. Tid är dock ett relativt begrepp och om analysen 

uppfattas som tidskrävande eller ej kan variera mellan olika organisationer.  

 

Som redogjorts för tidigare finns det speciella problemområden kopplade till just IT-

investeringar. För det första föreligger en värderingsproblematik. Milis & Mercken 

(2004) tar upp att metoderna payback och Return On Investment (ROI) ofta ifrågasätts vid 

investeringsbedömning vid IT då de kan ge missvisande signaler eftersom investeringar i 

IT präglas av hög risk och en stor andel gömda nyttor och kostnader. PENG-modellen 

bygger på ROI men inkluderar, till skillnad från traditionella kostnads- & intäktsanalyser, 

även immateriella aspekter och värden (Dahlgren et al, 2006). En fördel som en 

nyttoanalys utifrån PENG-modellens metodik rymmer är alltså att den tar hänsyn till 

svårvärderade och immateriella nyttor och sätter ett värde även på dessa. I PENG-

analysens faser och steg ryms även en diskussion kring vilka kostnader som investeringen 

medför och vilka risker som finns för att de identifierade nyttorna inte skall uppnås 

(Dahlgren et al, 2006). Även detta talar, utifrån Milis & Merckens (2004) resonemang, för 

PENG-modellen som en användbar och ändamålsenlig analysmodell vid bedömning av 

IT-investeringar.   

 

Remenyi & Sherwood-Smith (1997) tar upp att det kan vara svårt att göra tillförlitliga 

beräkningar över kostnader och intäkter för ett IT-system då det ofta påverkar många 

delar av ett företag och de totala kostnaderna och intäkterna kan vara vitt spridda. 

Dugdale & Jones (1995) påpekar hur viktigt det är att värdera svårvärderade nyttor vid 

beräkning av en investering och inte bara klassa dessa som mjuka nyttor. Syftet med att 

räkna med alla nyttor även om värdet är uppskattat är att det kan resultera i ett mer 

tillförlitligt beslutsunderlag. Enligt Dahlgren et al (2006) synliggörs och värderas alla 
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mjuka nyttoeffekter, som exempelvis motivation, kundbelåtenhet och image, vid en 

PENG-analys. Borg & Degerman (1999) kom i sin studie fram till att detta är den främsta 

styrkan hos PENG-modellen. Samtidigt har de dragit slutsatsen att uppskattningarna av 

nyttorna i PENG-modellen är subjektiva och de uppskattade värdena inte kan verifieras. 

Hallberg & Söderkvist (2003) uppmärksammade i sin studie att en förutsättning för att 

resultatet av en PENG-analys skall bli användbart och realistiskt är att ”rätt” personer 

medverkar. Därför kan sägas att en risk som föreligger vid en PENG-analys är att 

deltagarna inte innehar den kompetens som krävs för att resultatet skall bli realistiskt.  

 

Även om PENG-modellens metodik strävar efter att värdera alla nyttor kopplade till en 

investering samt prioriteringen av dessa kvarstår ändå värderingsproblemet till viss del. 

Värderingen av nyttoeffekter såsom image och personalens motivation kan lätt bli 

subjektiva och nyttornas värdering är beroende av vilka som deltar på analysmötena. 

Dock möjliggör metodiken att sådana nyttoeffekter tas med i värderingen även om vissa 

värden bygger på subjektiva uppskattningar. Dugdale & Jones (1995) menar att det kan 

vara viktigare att förslagsställaren har tänkt igenom investeringen ur ett finansiellt 

perspektiv än att bokföringssiffrorna är korrekta.  

 

Ytterligare problematik med IT-investeringar rör tidsperspektivet i 

investeringsbedömningen. I teorin lyfter Dugdale & Jones (1995) fram att payback- och 

nuvärdesmetoden innebär ett alltför kortsiktigt perspektiv vid investeringar i IT. PENG-

modellen förespråkar varken ett kortsiktigt eller långsiktigt tidsperspektiv, dock väljs det 

enligt Dahlgren et al (2006) vanligtvis en nyttoperiod på tre år. Problemet med ett alltför 

kortsiktigt perspektiv är alltså inget som PENG-modellen i sig själv tar hänsyn till, vilket 

kan ses som en av modellens nackdelar. Alltså kan värderingen sägas fylla ett syfte trots 

att den är subjektiv.  

 

Slutligen kan även en problematik vid implementeringen av IT-investeringar sägas 

föreligga. Enligt Farbey et al (1993) är det mycket viktigt att noggrant utvärdera nyttan av 

ett IT-system för att optimera implementeringen och ge ökad förståelse för systemet. För 

att minska risken att potentiella nyttoeffekter inte ska gå förlorade bör det ske ett 

omfattande sökande efter dessa för att i ett tidigt stadium identifiera och värdesätta 

framförallt nyttor, men även kostnader. PENG-modellen syftar till att identifiera alla 

tänkbara nyttoeffekter av en investering. Under stora delar av analysen sker ändringar i 
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nyttostrukturen, vilket innebär att nyttor kan tillkomma men även tas bort (Dahlgren et al, 

2006). PENG-modellens metodik rymmer därmed fördelen att den nyttoidentifiering som 

sker, ökar chanserna för en lyckad implementering, en effekt som inte är lika trolig om 

investeringsbedömningen endast utgjorts av en traditionell payback- eller 

nuvärdesberäkning.  

 

Remenyi & Sherwood-Smith (1997) tar upp att ett IT-system i sig självt inte direkt ger 

upphov till vinster eller nyttor. Outputen som systemet ger måste användas på rätt sätt för 

att ge utdelning. PENG-modellens metodik syftar till att ge deltagarna en bättre förståelse 

för vad systemet kan bidra till genom att identifiera alla tänkbara nyttoeffekter och hitta 

de inbördes sambanden dem emellan (Dahlgren el al, 2006). PENG-metodiken kan ur 

denna synvinkel sägas ge en viktig grund som gör att nyttoeffekter kan tillvaratas vid en 

implementering av ett IT-system.  

3.4.3 Summering av den första analysen 
Den första analysen baserad på den teoretiska grunden har resulterat i flera olika aspekter 

gällande PENG-modellens ändamålsenlighet. Inledningsvis kan PENG-modellens 

ändamålsenlighet sägas vara störst i investeringar som kompletterar redan gjorda 

strategiska investeringar då den inte har någon stark återkoppling till affärsidé och 

strategi. Under investeringsprocessen är PENG-modellens användbarhet som störst i 

planeringsfasen då ett syfte med modellen är att värdera nyttoeffekter och därmed göra en 

ekonomisk bedömning. PENG-modellens metodik kan även fylla ett syfte vid andra faser 

och delprocesser än just den ekonomiska bedömningen, som exempelvis vid uppföljning. 

Uppmärksammats har även att ändamålsenligheten är större då det finns kunskap om vad 

den aktuella investeringen bidrar med och vilka områden av företaget den påverkar. Detta 

styrker påståendet att PENG-modellens metodik är bäst lämpad vid följd- och 

anpassningsinvesteringar samt vid investeringens planeringsfas då investeringen torde 

vara lättare att definiera och avgränsa i dessa fall.  

 

PENG-modellens metodik framhålls även ha stor ändamålsenlighet vid IT-investeringar. 

Trots detta löser den inte fullt ut de problemområden som förknippas med sådana 

investeringar. Även om PENG-modellens metodik strävar efter att värdera alla nyttor 

kopplade till en investering samt prioriteringen av dessa kvarstår ändå 

värderingsproblemet till viss del. Värderingsproblematiken innebär dels svårigheten att 
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fånga upp mjuka nyttoaspekter såsom motiverad personal och bättre kundservice och dels 

svårigheten att värdera dessa då de är en subjektiv bedömning och ofta svåra att sätta ett 

monetärt värde på.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att PENG-modellens metodik erbjuder verktyg för att 

hantera värderingsproblematiken, men huruvida den löser problematiken är till stor del 

beroende av nyttoanalysens deltagare. Även problematiken kring tidsperspektivet kvarstår 

då PENG-modellen varken förespråkar ett kortsiktigt eller långsiktigt tidsperspektiv. 

Implementeringsproblematiken kan PENG-modellen mildra. Genom att en omfattande 

nyttoidentifiering sker ökar chanserna för en lyckad implementering, en effekt som inte är 

lika trolig om investeringsbedömningen endast utgjorts av en traditionell payback- eller 

nuvärdesberäkning. Analysen har lett till att följande fördelar, nackdelar och risker har 

kunnat identifieras gällande PENG-modellen och dess metodik;  

 
FÖRDELAR NACKDELAR 

Tar hänsyn till svårvärderade och 

immateriella nyttor och sätter ett värde 

även på dessa 

Värderingen sker på subjektiva 

bedömningar 

 

Chanserna för en lyckad implementering 

ökar, då en omfattande nyttovärdering sker 

Modellen tar i sig själv inte hänsyn till 

tidsperspektivet 

Identifierar även kostnader  

Förespråkar ett engagemang från alla 

avdelningar berörda av investeringen 

 

RISKER 
Svårt att på förhand veta vilken kompetens 

som är väsentlig för den aktuella 

investeringen 

Deltagarna innehar inte den kompetens som 

krävs för att resultatet skall bli realistiskt 

Tabell 3:1 Summering av den första analysen 
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4. Empiri 
  detta kapitel redovisas de empiriska data som samlats in på de två fallföretagen i 

två separata avsnitt. Syftet är att ge en bild av hur analysen genomförts och hur 

utfallet blev så att detta sedan kan testas mot de resultat som framkom i den första 

analysen.  

4.1 Företag A 
Företag A är en del av Sveriges största privatägda sågverkskoncern med åtta stycken 

anläggningar i södra Sverige. Koncernen har ungefär 900 anställda i landet och omsätter 

3,2 miljarder kronor varje år. Det berörda sågverket har 56 anställda och producerar 

100 000 m3 trävaror varje år. Av de 56 anställda arbetar de flesta inom transport, packning 

och administration. Huvudsortimentet består av hållfasthetssorterat takstolsvirke och olika 

typer av reglar. Sidobräderna förädlas huvudsakligen till råspont och läkt för den 

europeiska och svenska marknaden. Produkterna är anpassade efter kundernas krav som 

finns på marknaden och en stor del av produkterna anpassas helt efter kundens önskemål. 

De färdiga varorna säljs över hela världen där de största marknaderna är USA, 

Storbritannien och Japan5.  

4.1.1 Investeringsbedömning 
Några fasta policys eller riktlinjer för hur beslut om investering skall fattas eller vilket 

beslutsunderlag som krävs inför en investering finns idag inte enligt platschefen. 

Vanligtvis beräknas payback-tiden för en investering. Storleken på investeringen inverkar 

dock på hur omfattande beslutsunderlag som behövs läggas fram för ledningen. Vid större 

investeringar genomförs många gånger någon typ av simulering, för att åskådliggöra 

tänkbara händelseförlopp, som ett steg i en investeringsbedömning. I vissa situationer, 

som exempelvis vid små investeringar, händer det även att beslut tas utan något 

genomarbetat underlag. 

4.1.2 Driftsuppföljningssystem 
I dagsläget mäter företaget stopp i intaget och sågen, dock redovisas inte orsakerna bakom 

stoppen utan enbart i vilken maskin de uppstått. Detta leder till att företaget reagerar mer 

än att agera för att identifiera och förbättra de orsaker som skapar stoppen. Om någon 

maskin står för en stor andel av stoppen sätts punktinsatser in för att identifiera vad felet 

                                                 
5 För vidare beskrivning av företagets produktion se bilaga V 

I 
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beror på. Tankarna på utförligare driftsuppföljning har funnits under en längre tid, men 

några konkreta planer eller tidsram för implementering har ännu inte fastställts.  

4.1.3 Nyttovärdering enligt PENG-modellens metodik 
Under första mötet med platschef och produktionschef gjordes förberedelser inför 

kommande analysmöten. Resultatet visas nedan: 

 

Valt objekt:     

• Traysortern6  

Mål med driftsuppföljning:   

• Minska stopptiden i produktionen 

Syfte med analysen:    

• Åstadkomma argument inför ledningen 

• Skapa en uppfattning om vad ett sådant system kan ge för fördelar 

• Att involvera och skapa delaktighet  

Deltagare för kommande möten:   

Platschef, produktionschef, reparatör, 1-2 operatörer samt en säljare.  

 

Objektet är en begränsad del av produktionsprocessen dit uppsågade plankor och bräder 

kommer, se bilaga VI. Denna del består av fyra huvudprocesser som alla är 

sammankopplade. Processen börjar med en mätning av virket för att fastställa vilken 

längd och kvalitet varje enskild produkt bör hålla. De nästkommande två stegen är att 

ändarna på virket kapas av för att produkten skall få rätt längd. Slutligen sorteras virket in 

i fack beroende på dimension och kvalitet. Produktionslinan är till hög grad automatiserad 

och sträcker sig över cirka 100 meter och det är 2 operatörer som observerar/kontrollerar 

detta produktionsavsnitt.  

 

Ett införande av driftsuppföljningssystem på detta produktionsavsnitt påverkar inte bara 

de operatörer som arbetar här utan även den reparatör som är ansvarig för underhåll och 

reparationer av maskinen. Bättre information om driften är av nytta för platschef och 

produktionschef. Givet att ett driftsuppföljningssystem kan leda till minskad stopptid och 

högre verkningsgrad kan ledtid förkortas vilket indirekt kan ge höjd kundservice. Dessa 

tankar låg till grund för beslutet om vilka personer som bör delta i de kommande mötena. 

                                                 
6 se flödesschema i bilaga VI 
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Då företaget inte har kommit så långt i planerna att implementera 

driftsuppföljningssystem var Är-, Noll- och Börläget svåra att definiera under det 

förberedande mötet, detsamma gäller Nyttoperiod. 

 

 Genomförande 

Nyttoanalysen genomfördes under tre halvdagsmöten utspridda under tre veckors tid. De 

deltagare som utsetts under förberedelserna deltog inte under alla möten och nya deltagare 

tillkom varför antalet deltagare varierade. Sammanlagt deltog åtta personer vid de tre 

analysmötena. Dessa var platschef, produktionschef, säljare, reparatör, ansvariga 

operatörer för traysortern från båda skiften, trainee samt systemadministratör. Platschef, 

produktionschef och en av de ansvariga operatörerna deltog på alla tre mötena.  

  
Identifieringen av nyttoeffekter löpte smidigt och den individuella brainstormingen 

resulterade i många ”lappar” från alla deltagare. Diskussion kring dessa nyttoeffekter och 

struktureringen av dem ledde till att ännu fler nyttoeffekter identifierades. Den struktur 

som nyttoeffekterna bildade förändrades under analysens gång och det slutgiltiga 

resultatet fastställdes inte förrän under värderingen av nyttorna. Det var inte alltid lätt att 

placera en nyttoeffekt i strukturen då det för det första var svårt att avgöra om den 

påverkade lönsamheten genom lägre kostnader eller högre intäkter. För det andra uppstod 

problem då många nyttoeffekter påverkade varandra på flera olika sätt och verben 

”kräver” och ”ger” därför inte alltid var applicerbara. Den slutgiltiga nyttostrukturen kan 

ses i bilaga VII. Där framgår att flest nyttoeffekter var sådana som påverkade lönsamheten 

genom högre intäkter. En del nyttoeffekter var ganska konkreta i termer av vad de bidrar 

med till verksamheten såsom kortare total stopptid, färre övertidstimmar och bättre mått 

på virke. De mer abstrakta nyttoeffekterna var mer motiverad personal, bättre 

kommunikation mellan skiften, högre deltagande samt större enskilt ansvar.  

 

Själva värderingen av nyttoeffekterna uppfattades som svår av deltagarna och processen 

var trögstartad då inget ordentligt underlag fanns att tillgå.  Trots att det var besvärligt att 

sätta siffror på nyttoeffekterna engagerade sig alla deltagarna och försökte genom 

diskussion komma fram till hur mycket de olika delarna var värda. Bristen på underlag 

gjorde dock att det i flera fall handlade om vilda gissningar snarare än realistiska 

uppskattningar. Platschefen uppgav att han tyckte att värderingen blev mer realistisk när 

vi talade om att man sedan skulle klassificera den i gröna, gula och röda delar utifrån hur 
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”säkra” de kunde anses vara. Värderingen tog mycket tid i anspråk och den kunde inte 

färdigställas under det andra mötet utan fick slutföras under det sista analysmötet. De mer 

abstrakta nyttorna fick härledas och förlorade vikt vid värderingsdiskussionen.  

 

De två momenten hindersanalys och hemtagningsansvar lades inte så mycket tid vid då 

företaget fortfarande har långt kvar till ett eventuellt investeringsbeslut. Det som 

konstaterades var att de negativa nyttoeffekterna (kostnader), som gruppen identifierat på 

tidigare möten, visade sig vara de hinder som man slutligen kom fram till. Vilka åtgärder 

som skulle krävas för att överbygga dessa hinder och negativa nyttor diskuterades. För att 

ta hänsyn till den ökade administration som ett driftsuppföljningssystem kan kräva 

bestämdes att räkna detta som en kostnad baserad på tidsåtgången för registrering, 

analysering och spridning av data. 
 

 Resultat 

De nyttor som analysen resulterade i åskådliggörs i nyttostrukturen, se bilaga VII. Där 

framgår också de värden som uppskattats för varje nytta. Som kan ses i strukturen ansåg 

analysdeltagarna att alla nyttoeffekter var att beakta som ”gula” nyttor. Kostnaden 

inkluderar den prislapp ÅF har satt på driftsuppföljningssystemet vilken är en totalkostnad 

för implementation, utbildning och igångkörning. Dessutom tillkommer de 

hinderskostnader som identifierats. Då ingen nyttoperiod fastställts i förväg och företaget 

framhöll att projekt med kort återbetalningstid premierades så gjordes ingen uppdelning 

över hur lång tid det tar att nå slutnyttan. Istället bestämdes tidsperspektivet till ett år. 

Slutnyttan som kan ses i nyttostrukturen är därför densamma som bruttonyttan i 

nyttostapeln i figur 4:1.  

 

Resultatet av nyttoanalysen blev följande: 

Bruttonytta: 146 060 kr/år   

Kostnad: 187 450 kr/år   

Nettonytta: - 41 390 kr/år 

Nyttofaktor: 0,78 

 
     
   

 

Figur 4:1 visar resultatet illustrerat i en nyttostapel 

där den gula representerar snittvärdet på 

nyttoeffekterna och den blå kostnaden.  

    - 41 390 

 

 

 

146 060 

187 450 
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Nyttostapeln visar att med ett återbetalningskrav på 1 år är det inte lönsamt för företag A 

att investera i ett driftsuppföljningssystem. 

4.1.4 Utvärdering 
Efter att alla steg i modellen genomförts gjordes en utvärdering med gruppen. Den 

generella uppfattningen om modellens metodik var positiv. Deltagarna tyckte det var en 

bra systematik som gav ett brett tänkande. Det framkom även att det var bra med fasta 

steg och specifik avsatt tid så att investeringen diskuteras ordentligt innan den genomförs. 

Gruppen framhöll även den positiva aspekten att de var tvungna att vrida och vända på 

allt. Det var positivt med att försöka hitta alla nyttor och sedan diskutera fram ansvariga 

för att de ska hämtas hem. Genom metodiken framkom även mindre nyttor som man 

annars kanske inte tänkt på. Deltagarna menade att det var positivt att gruppen bestod av 

olika kompetenser och att även operatörernas medverkan ansågs mycket positivt från alla 

medverkande. Det ger en bra bild för alla inblandade vad som är tänkt att investeringen 

kan ge företaget. Positivt var även att modellen tillät att ta med negativa nyttor.  

 

Gruppen tyckte att trädstrukturen var ett bra verktyg men att man inte behöver gå så långt 

vid konstruerandet av det. Istället förslogs att nyttorna kan grupperas, då allt påverkar 

varandra. Det konstaterades även att alla kopplingar inte kan åskådliggöras utan att man 

får rikta in sig på de stora och väsentliga. Kontaktpersonen uttryckte dock att metoden att 

resonera utifrån höjda intäkter och sänkta kostnader var bra. Deltagarna tyckte även att det 

var lite krångligt och svårt att värdera, vilket sågs som en negativ aspekt. Det krävs att 

man har ett bra underlag för att kunna sätta pengar på nyttorna. Det var svårt att få den 

exakta kostnaden eller förtjänsten. Det som hade kunnat göras annorlunda för att få ett 

ännu bättre resultat, tyckte deltagarna, var att ta fram bättre underlag till värderingen av 

nyttan. Några av de svårigheter som uppstod under analysmötena var bland annat att det 

var svårt för deltagarna att fokusera på det valda objektet då objektet påverkas av flera 

faktorer inom produktionen. Dessutom hade alla deltagarna inte full förståelse om 

innebörden av driftsuppföljning och därför var det svårt att styra diskussionen på rätt spår 

utan att påverka.  
 

Deltagarna ansåg att syftena med analysen, som bestämdes under det förberedande mötet, 

har uppfyllts. Syftet ”åstadkomma argument inför ledningen” har uppfyllts till stor del 

men de argument som framkommit är kanske inte tillräckligt bra. Vid diskussion om de 
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kan tänkas använda modellen igen så var alla eniga om att den kan tänkas användas i 

framtiden, men på de investeringar som anses som ”lite svårare” och som inte direkt kan 

räknas hem med payback-metoden. I denna diskussion framhölls även argumentet att 

genom metodiken kan man hitta många alternativa vägar för att nå målet.  

 

Analysgruppens åsikt om resultatet är att det är så nära sanningen det kan vara med tanke 

på de förberedelser som gjorts och det underlag som fanns att tillgå. Det verktyg som 

PENG-modellens metodik använder för att presenterar resultatet, en nyttostapel, ansåg de 

vara ett sätt lika bra som något annat. Då resultatet inte byggde på något utförligt underlag 

och då enbart en del av produktionsprocessen var föremål för nyttoanalysen anser 

kontaktpersonen att resultatet som sådant inte utgör ett fullgott beslutsunderlag och det 

kan inte heller ersätta en investeringskalkyl. Dock bidrog nyttoanalysen till att skapa en 

tydligare bild över vad ett driftsuppföljningssystem kan, och inte kan, ge verksamheten. 

De kom att tänka i nya banor och diskussionen öppnade upp för nya perspektiv att se på 

verksamheten vilket gav deltagarna en möjlighet att bättre förstå varandra. 

4.2 Företag B 
Företag B har funnits i runt 50 år, men ingår sedan 1998 i en större koncern. De har ett 

välrenommerat rykte genom sin mångåriga bearbetning av gjutgods. Företaget anser sig 

vara en av de fem främsta specialisterna i landet inom sin nisch förädling av 

gjutgodsbearbetning. Företagets affärsidé är att skapa konkurrensfördelar genom att vara 

en komplett leverantör, sträva efter en jämn och hög beläggning samt ha engagerade och 

kompetenta medarbetare. Idag har företaget 28 anställda och en omsättning på ungefär 27 

miljoner kronor. Fokus ligger på att optimera fixturer och optimera den skärande 

bearbetningen men fokus ligger även på avancerad CAD-konstruktion och 

kvalitetskontroll. Förutom bearbetning av gjutgods så sker även montering och målning 

av detaljerna. Företaget har inga egna produkter utan all tillverkning sker efter kundens 

kravspecifikation och är främst inriktade på tillverkning åt svensk industri. Kunderna 

finns främst inom tung fordonstillverkning, pump- och armaturtillverkning7.  

4.2.1 Investeringsbedömning 
Företaget har idag inga specifika verktyg eller policys för investeringsanalys. Det finns 

heller inga rutiner vid en investering. När beslut om investering skall fattas sker i första 

                                                 
7 För vidare beskrivning av företagets produktion se bilaga V 
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hand en muntlig framställning, teknisk specifikation och diskussioner med VD:n. Denne 

tar i sin tur ärendet vidare till företagets ägare.  

4.2.2 Driftsuppföljningssytem 
Tankarna på någon typ av driftsuppföljning har funnits under en längre tid. Företaget har 

haft kontakt med flera leverantörer av driftsuppföljning, men befinner sig idag i ett tidigt 

stadium. Något beslut huruvida ett driftsuppföljningssystem ska införskaffas finns inte 

och företaget är heller inte riktigt på det klara med vilket behov som finns. I dagsläget vet 

man inte hur bra, eller dålig, verkningsgrad de har på maskiner och utrustning även om 

viss tidsuppföljning utförs i ett MPS-system. Företaget vill få bättre koll på vad som 

händer i produktionen men är inte säkra på hur de ska gå tillväga. Viss uppföljning och 

nyckeltal är även ett krav från deras ägare. 

4.2.3 Nyttovärdering enligt PENG-modellens metodik 
Under första mötet med produktionslogistiker gjordes förberedelser inför kommande 

analysmöten. Resultatet visas nedan: 

 

Valt objekt:  

• Fleroperationell maskin 

Mål med driftsuppföljning:  

• Skaffa bättre och mer detaljerad information om stopptider och dess orsaker 

Syfte med analysen:    

• Underlag för en eventuell investering 

• Skapa delaktighet för operatörerna 

• Identifiera de problem som eventuellt kan finnas i nuläget för att kunna ge en mer 

detaljerad kravspecifikation för ett driftsuppföljningssystem 

Deltagare för kommande möten:   

• Produktionslogistiker, kvalitet- och marknadsansvarig, produktionschef, 

produktionstekniker samt operatör 

 

Genom diskussion beslutades att de fleroperationella maskinerna ska vara det valda 

objektet för analysen. Fleroperationell maskin innebär att en palett laddad med detaljer 

bearbetas medan den/de andra paletterna under tiden laddas om med nya detaljer. De 

använder sig av två olika typer av fleroperationella maskiner, dels en ny maskin med 200 

olika verktyg där tio paletter används och dels en mindre variant i något äldre utförande 
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med cirka 20 verktyg där enbart två paletter används. Varje maskin sköts av en operatör 

per skift men under vissa timmar på morgnarna hjälps två operatörer åt att plocka av 

färdiga detaljer som bearbetats utan bevakning under natten.  

 

De som främst påverkas av införandet av ett system för driftsuppföljning i denna grupp av 

maskiner är de som arbetar med dessa processer samt produktionstekniker, 

produktionsplanering och kvalitetsansvarig. Då företaget inte har kommit så långt i 

planerna att implementera driftsuppföljningssystem var Är-, Noll- och Börlägen svåra att 

definiera under det första mötet, detsamma gäller för Nyttoperiod. 

 

 Genomförande 

Nyttoanalysen genomfördes under tre möten om vardera tre timmar under en 

treveckorsperiod. De fem deltagare som utsetts under förberedande mötet reducerades till 

tre. Under de två första analysmötens deltog därför produktionslogistiker, kvalitet- och 

marknadsansvarig samt produktionstekniker. Under det sista mötet deltog de två 

förstnämnda med undantag av utvärderingen där även produktionsteknikern medverkade.  

 

Vid identifieringen av nyttoeffekter hade deltagarna först lite svårt att komma på vad de 

skulle skriva men till slut hade alla fått ihop många lappar. Deltagarna fick sedan var och 

en berätta vilka nyttoeffekter de skrivit ner och sedan påbörjades arbete med att placera in 

dem i en struktur. Diskussionen kring de identifierade nyttoeffekterna och hur de skulle 

struktureras ledde till att ännu fler nyttoeffekter identifierades och att vissa togs bort. 

Nyttostrukturen ändrades under analysens gång och det slutgiltiga resultatet fastställdes 

under andra mötet. Redan tidigt i processen att strukturera nyttorna konstaterades att varje 

gren i nyttostrukturen slutade i den information som driftsuppföljningssystemet förväntas 

ge varför dessa fick ses som nyttoeffekter som ”svävade” ute på högra kanten av 

nyttostrukturen. Den slutgiltiga nyttostrukturen kan ses i bilaga VIII. Där framgår att 

nyttoeffekterna övervägande är av karaktären att de påverkar lönsamheten i termer av 

högre intäkter.  Huruvida de identifierade nyttoeffekterna bidrog till lägre kostnader eller 

högre intäkter, dvs i vilken gren i strukturen de skulle placeras, skapade mycket 

diskussion och det krävdes eftertanke för att de skulle kunna placeras. De mer abstrakta 

nyttoeffekterna utgörs bland annat av bättre planering, högre engagemang samt bättre 

konkurrensfördel vid kundbesök.  
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Innan värderingen av nyttorna började beslutades att hela verksamheten skulle tas med i 

beräkningarna vid värderingen och inte bara flerop-maskinerna som var det valda objektet 

från början. Vid identifieringen av nyttorna hade deltagarna tänkt utifrån hela 

verksamheten och inte bara det valda objektet, vilket bidrog till förändringen. 

Värderingen uppfattades som svår men deltagarna var väl förberedda med 

beräkningsunderlag, bestående av kostnads- och intäktsuppgifter från föregående år, och 

många bra diskussioner kunde därför föras. Deltagarna tänkte även på varje beräknings 

rimlighet vilket medförde att vissa nyttor beräknades om. Även om inget sifferunderlag 

fanns för att beräkna de mer abstrakta nyttoeffekterna direkt ägnades dessa lika stor 

uppmärksamhet som övriga nyttor vid värderingen. Värden sattes genom att härleda 

värderingen av nyttoeffekter längre till vänster i strukturen och fördela detta värde genom 

diskussion om vad som bidrar mest. Denna diskussion och prioritering skapade en större 

insikt om vad dessa, mer svårvärderade, nyttor kan bidra med. Värderingen avslutades 

under det tredje analysmötet. Innan klassificering av nyttorna skedde fastställdes 

nyttoperioden till tre år.  

 

De två punkterna hindersanalys och hemtagningsansvar diskuterades igenom. Deltagarna 

identifierade två hinder och vilka åtgärder som krävs för att överbygga dessa hinder. Även 

ansvarig till varje ”ben” i nyttostrukturen utsågs som en sista punkt i analysen.  
 

 Resultat 

De nyttor som analysen resulterade i åskådliggörs i nyttostrukturen, se bilaga VIII. Där 

framgår också de värden som uppskattats för varje nytta och vilken färgkategorisering 

som gjorts av dem. Kostnaden inkluderar den prislapp ÅF har satt på 

driftsuppföljningssystemet vilken är en totalkostnad för implementation, utbildning och 

igångkörning. Dessutom tillkom kostnader för förberedelse innan investering och 

integration av driftsuppföljningssystem med företagets befintliga affärssystem samt de 

hinderskostnader som identifierats. Då en nyttoperiod på tre år använts så skiljer sig 

slutnyttan från den snittnytta som visas i nyttostapeln (figur 4:2). Nyttostapeln visar att 

med en avskrivningstid på 3 år så är investeringen lönsam för företaget.  
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Resultatet av nyttoanalysen blev följande: 

Bruttonytta: 377 915 kr 

Kostnad: 300 533 kr 

Nettonytta: 77 382 kr 

Nyttofaktor: 1,26 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Utvärdering 
Efter att alla steg i modellen genomförts gjordes en utvärdering med gruppen. Det sista 

analysmötet avslutades med en utvärdering där deltagarna fick tala om hur de tyckte att 

det hade gått. Deras generella uppfattning var övervägande positiv och de ansåg att 

analysmötena präglats av bra diskussioner och att det var en bra sammansatt grupp. Dock 

ansågs att de mjuka delarna inte fångades upp på rätt sätt då de var väldigt svåra både att 

placera i strukturen och värdera. Mötesdeltagarna framhöll även att en annan 

gruppsammansättning kunde ha gett ett annat resultat. Kontaktpersonen menade att 

PENG-modellens tillvägagångssätt var lättförståeligt och att det var bra att ha stegen 

framför sig under analysens gång för att få en överblick. Deltagarna framhöll dock att 

även om tillvägagångssättet var lättförståeligt var det långt ifrån enkelt att genomföra de 

olika stegen, både att identifiera och sedan värdera nyttorna. De ansåg att den tid som 

avsatts, 3 möten a´ 3 timmar, var lagom och att längre möten än så nog inte var att 

rekommendera. Som positivt framhölls även den inledande brainstormingen där alla fick 

tänka själva först. PENG-modellens verktyg i form av post it-lappar och trädstrukturen 

uppfattades också som positivt. 

 

Huruvida företagets syften med nyttoanalysen uppfyllts ansågs svårt att svara på i nuläget. 

De hoppas på att den kan fungera som ett underlag vid en eventuell investering. Syftet att 

skapa delaktighet för operatörerna föll bort i och med att ingen operatör deltog i analysen. 

De ansåg heller inte att analysen identifierat de eventuella problem som finns i nuläget 

Figur 4:2 visar resultatet illustrerat i en nyttostapel där 

den gröna, gula och röda stapeln representerar 

snittvärdet på nyttoeffekterna och den blå är kostnaden.  



Empiri 

 - 41 -

men däremot att de fått en tydligare bild över vilka behov de har och därigenom en mer 

detaljerad kravspecifikation. Det som hade kunnat göra resultatet bättre var enligt 

deltagarna en större analysgrupp där fler perspektiv på verksamheten representerats, samt 

en större kunskap om det system som analyserades.   

 

Analysdeltagarna uppgav att de kan tänka sig att använda ett liknande tillvägagångssätt 

igen vid större investeringar och då främst vid ”sidoinvesteringar” såsom systemstöd. 

Även om tillvägagångssättet kräver mycket tid och resurser så ansåg deltagarna att man 

får tillbaka det när investeringen genomförs. De framhöll att det är bra att tänka igenom 

allting innan en investering genomförs och kontrollera att systemet verkligen kan ge det 

man har förväntat sig.  

 

Analysdeltagarnas åsikt om värderingens resultat är att det utifrån det underlag som fanns 

att tillgå är rimligt, men att det är många faktorer påverkar dess giltighet. Till stor del är 

det en följd av det tidiga stadium som företaget befinner sig i. Då ingen förstudie gjorts 

fanns ingen detaljerad beskrivning av driftsuppföljningssystemet och de områden i 

verksamheten de påverkar. Därför var det svårt att avgöra hur ytterligare analysdeltagare 

hade påverkat analysen. Det faktum att alla de deltagare som utsetts inte hade möjlighet 

att delta ansågs också var en faktor som berövade resultatet dess giltighet. Att presentera 

resultatet i form av en nyttostapel ansåg deltagarna onödigt då det varken gjorde från eller 

till, då enbart nyttostapeln i sig inte förmedlar tillräcklig information till en beslutsfattare. 

Det rådde oklarhet om vad nyttostapeln egentligen visade och kontaktpersonen ansåg inte 

att det var rättvisande att visa genomsnittliga nyttor och kostnader för alla tre åren utan 

föredrog att se de monetära flödena enskilt för varje år.   

 

Alla tre deltagarna var mycket väl förberedda inför det första analysmötet och hade läst 

igenom den informationen som hade skickats till dem i förväg. De hade även god insikt i 

vad ett driftsuppföljningssystem bidrar med för verksamheten. Trots att deltagarna var få 

så fanns bred kompetens i gruppen och det märktes att kompetens och erfarenhet var en 

förutsättning för värderingen och dess rimlighet. Alla var engagerade och de hade även 

vid varje möte tänkt igenom resultaten från det föregående.  
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5. Analys och resultat 
 et här kapitlet ämnar analysera PENG-modellen och dess metodik i relation till 

de empiriska fakta som redogjorts för i föregående kapitel. Även de resultat som 

framkom i den första analysen ligger till grund för denna analys.  

5.1 PENG-modellens metodik 
PENG-modellens metodik vid en nyttoanalys är uppbyggd kring olika faser och steg. För 

att framgångsrikt genomföra dessa faser, framhåller Dahlgren et al (2006) att deltagarna 

bör representera alla de områden som påverkas av investeringen och att det bör finnas 

tillräckligt bred kompetens i gruppen för att kunna utföra en realistisk värdering. Detta 

framhölls under det förberedande mötet hos båda företagen, dock var det inte givet vilka 

deltagare som var ”rätt”.  

 

Den sammansättning som bestämdes under det förberedande mötet såg ungefär likadan ut 

för både företag A och B. Antalet deltagare som sedan deltog i analysen var dock olika på 

de båda fallföretagen. På företag A var totalt åtta personer engagerade och 

gruppsammansättningen ändrades från möte till möte. På företag B deltog endast tre av de 

sex till sju personer som från början utsetts som deltagare då de andra inte hade tid att 

delta. Detta styrker påståendet att en risk med PENG-modellens metodik är att det är svårt 

att i förväg avgöra vilken kompetens som behövs, men visar också på risken att ”rätt” 

kompetens inte har möjlighet att delta i analysen. Samtidigt uppfattades det som positivt 

att metodiken förespråkar ett engagemang från alla berörda enheter.  

5.1.1 Förberedelsefasen 
Den första punkten som ska genomföras i förberedelsefasen är att bestämma mål och 

syften för att lägga en bra grund inför de kommande analysmötena (Dahlgren et al, 2006). 

På båda företagen formulerades tydliga syften som skulle uppfyllas genom analysen, dock 

formulerades en mer generell beskrivning av den målsättning vilken företagen ville uppnå 

genom att investera i ett driftsuppföljningssystem. Något datum för uppföljning var inte 

möjligt eller meningsfullt att fastställa. Metodiken förespråkar en mer detaljerad 

målsättning, optimalt uttryckt i siffror, som sedan ska ligga till grund för nyttoanalysen 

(Dahlgren et al, 2006). Kontaktpersonerna på båda företagen menade på att eftersom de är 

i en så tidig fas av investeringsprocessen kan inte ett tydligt och detaljerat mål fastställas.  

 

D 
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I denna fas är det även viktigt att ge kontaktpersonen insikt om nyttoanalysens metodik så 

att denne i sin tur kan utse deltagare (Dahlgren et al, 2006). Här har alltså analysledaren 

en viktig roll att förmedla den information som krävs för att få förståelse för modellen. 

Steget uppfylldes till den grad att deltagare kunde utses under det förberedande mötet. 

Innebörden av steget att definiera och avgränsa objektet missuppfattades till en början. 

Det förberedande mötet resulterade i både definition och avgränsning, men inte i enlighet 

med den metodik som PENG-modellen föreskriver. Istället avgränsades analysen till att 

omfatta endast ett produktionsavsnitt i företag A:s fall och en särskild typ av maskiner i 

företag B:s fall. Detta gjordes i tron om att det skulle underlätta analysen och begränsa 

antalet nödvändiga deltagare vilket även ledde till att beskrivningen av objektet inte heller 

var i linje med PENG-modellens metodik. Huruvida dessa två steg hade varit möjliga att 

genomföra på det sätt som metodiken föreskriver är dock tveksamt med tanke på att inget 

av företagen hade en tydlig bild över investeringens innebörd och påverkan.  

 

För de båda studerade fallen resulterade den förberedande fasen inte till fullo i vad PENG-

modellens metodik föreskriver. Detta berodde dels på investeringens svårdefinierade 

karaktär och dels på felaktiga tolkningar av stegens innebörd. Fasens ändamålsenlighet 

hade varit större om den hade getts mer tid och ett mer noggrant förarbete. Denna fas 

utförande visade sig även spela en stor roll för nyttoanalysens genomförande. Som nämnts 

tidigare är PENG-modellens metodik mest ändamålsenlig vid investeringar vars 

påverkansområde och karaktär tydligt kan definieras (se Borg & Degerman, 1999; 

Karlsson & Nilsson, 2005). För att en sådan definition ska vara möjlig krävs att en 

detaljerad förstudie görs inom ramen för den förberedande fasen. Av de steg i den 

förberedande fasen som kunde genomföras fyllde de alla ett syfte för den fortsatta 

analysen och var i högsta grad ändamålsenliga för den fortsatta nyttoanalysens 

genomförande.  

5.1.2 Genomförande 
Identifiering av nyttoeffekter fungerade smidigt på båda företagen. Den individuella 

brainstormingen resulterade i många nyttoeffekter och alla deltagare bidrog. Ännu fler 

nyttoeffekter identifierades när strukturen skulle formas och även under värderingen av 

dessa. Detta påvisar att PENG-modellens metodik underlättar det omfattande sökandet 

efter nyttor som enligt Farbey et al (1993) är viktigt innan en IT-investering genomförs, 

vilket talar till metodikens fördel.  
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Deltagarna från respektive företag ansåg att nyttostrukturen var ett bra hjälpmedel för att 

den skapade en lärande diskussion om vad investeringen kan tänkas bidra med, även om 

det inte alltid var lätt att placera in nyttoeffekterna i strukturen. Dock framkom på företag 

A att det många gånger hade räckt att sluta sökandet efter nyttor i ett tidigare skede och 

inte tvinga fram den s k slutnyttan. De föreslog även att nyttorna skulle grupperas istället 

för att struktureras ända till den slutliga nyttan. Företag B framhöll att en positiv aspekt 

med nyttostrukturen var att den åskådliggjorde nyttoeffekternas inbördes samband. 

Huruvida de identifierade nyttoeffekterna bidrog till lägre kostnader eller högre intäkter, 

dvs i vilken gren i strukturen de skulle placeras, skapade mycket diskussion och det 

krävdes eftertanke för att de skulle kunna placeras. På företag A identifierades även 

negativa nyttoeffekter, vilket ansågs vara en positiv aspekt med metodiken. Utifrån 

diskussionen ovan kan konstateras att nyttostrukturen utgör en förutsättning för att initiera 

och underhålla diskussionen i analysen. Den skapar dessutom en högre förståelse för hur 

investeringen påverkar verksamheten. Därför utgör verktyget en av modellens styrkor, 

vilket även är vad Dahlgren et al (2006) framhåller. 

 

De nyttor som framkom under analysen var inte enbart sådana som är direkt 

resultatpåverkande eller konkreta. På båda företagen kom även immateriella nyttor såsom 

bättre engagemang, mer motivation, bättre planering och bättre kommunikation fram. 

Detta tyder på att PENG-modellens metodik möjliggör att även mer svårvärderade nyttor 

tas med i analysen vilket styrker det tidigare påståendet att en av metodikens fördelar är 

att den tar hänsyn till svårvärderade och immateriella nyttor.   

 

När det kom till värderingen var det stor skillnad mellan företagen gällande hur mycket 

förberedelser som gjorts och vilket underlag som tagits fram. Även om värderingen 

uppfattades som svår i båda fallen gick värderingsprocessen smidigare på företag B där 

beräkningsunderlag förberetts innan analysmötet, trots att det i detta fall var fler 

nyttoeffekter att värdera gick värderingen fortare. På företag A genomfördes värderingen 

tack vare deltagarnas engagemang, dock gjorde bristen på underlag att det i flera fall 

handlade om vilda gissningar snarare än realistiska uppskattningar. Ur detta kan 

konstateras att en viktig förutsättning för att nyttoanalysens värderingsmoment ska 

underlättas är att beräkningsunderlag tagits fram före analysmötet. Dessutom kan det 

sägas föreligga en risk för att värderingen blir för svår att genomföra om varken underlag 

eller engagemang finns. Grundförutsättningarna för värderingen bör därför läggas redan i 
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förberedelsefasen. En tydlig definition och avgränsning av det analyserade objektet, 

driftsuppföljningssystem, och de områden inom verksamheten som det berör hade 

sannolikt kunnat göra värderingsarbetet och dess förberedelser lättare och mer realistiskt.  

 

En av de fördelar som PENG-modellens metodik sägs rymma är att den tar hänsyn till 

svårvärderade och immateriella nyttor och sätter ett värde även på dessa. På de båda 

företagen framkom immateriella nyttor. Dock slutade värderingen av dessa i de flesta fall 

med att ett värde från en materiell nytta fick användas som härledning. Att modellens 

metodik tar hänsyn till och värderar mer svårvärderade nyttor kan fortfarande ses som en 

fördel då diskussionen som skapas när värden ”tvingas” fram skapar insikt om dessa 

nyttors påverkan på lönsamheten och vikten av att även dessa uppmärksammas. Denna 

diskussion fick inte så mycket utrymme på företag A då alla nyttor uppfattades som 

svårvärderade och inget underlag fanns att utgå ifrån. Detta förstärker påståendet att 

förberedelser inför värderingen utgör en kritisk faktor.  

 

Det sista steget i genomförandefasen innebär att kostnaden för nyttan ska definieras och 

värderas. Detta steg togs inte upp separat på något av företagen, istället fick 

uppdragsgivaren ta fram en prisuppgift då det på företagen inte fanns någon klar 

kostnadsbild. Detta gjorde att andra kringkostnader för investeringen inte togs upp till 

diskussion i detta stadium av nyttoanalysen. Trots de svårigheter som identifierats så 

kunde denna fas genomföras och diskussionerna som identifieringen och värderingen 

skapade, ledde till en ökad förståelse för vad ett driftsuppföljningssystem kan bidra med 

och hur det påverkar verksamheten. Därmed kan en fördel med denna fas sägas vara att 

den process som sker är betydelsefull även om resultatet inte alltid är realistiskt med tanke 

på bristfälligt underlag och subjektiva bedömningar. I och med detta kan 

genomförandefasen anses vara ändamålsenlig trots att företagen befann sig på ett tidigt 

stadium. 

5.1.3 Kvalitetssäkringsfasen 
Kvalitetssäkringsfasen utgörs av klassificering av nyttorna, hindersanalys samt 

säkerställning av hemtagningen. Enligt PENG-metodiken ska nyttorna klassificeras efter 

hur säkert de kan hämtas hem (Dahlgren et al, 2006). Företag A resonerade kring 

klassificeringen och kom fram till att alla nyttor kunde anses vara gula då de krävde en 

åtgärd för att kunna hämtas hem. Någon ytterligare diskussion om rimligheten av 
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nyttoeffekternas värdering skedde inte på företag A då detta redan diskuterats många 

gånger under själva värderingen.  I samband med klassificeringen ska även en diskussion 

gällande till hur stor del nyttorna kan hämtas hem per år under nyttoperioden (Dahlgren et 

al, 2006). På företag A kunde en nyttoperiod inte definieras från början, därför föll den 

delen av analysen bort. På företag B fastställdes nyttoperioden till tre år under det tredje 

analysmötet, vilket möjliggjorde denna diskussion. I kombination med att det lades ner 

mer tid till diskussioner kring hur de olika nyttorna skulle klassificeras bidrog till en 

djupare insikt om nyttornas betydelse. Farbey et al (1993) påpekar att en viktig faktor som 

ger en ökad förståelse för vad systemet kan och inte kan ge är att noggrant utvärdera 

nyttan. Därmed kan vi konstatera att klassificeringen utgör ett fördelaktigt moment i 

analysen. 

 

Dahlgren et al (2006) menar att en hindersanalys bör genomföras för att undvika risker 

som gör att nyttan för investeringen inte kan uppnås. På båda företagen kombinerades 

detta steg med att definiera investeringskostnaden och dess kringkostnader. På företag A 

lades inte så mycket tid till att göra en hindersanalys då de ansåg att investeringsbeslutet 

låg så långt fram i tiden. Dock konstaterades att de negativa nyttorna som tidigare under 

analysen hade identifierats var de hinder som slutligen fastställdes. Även på företag B 

kombinerades detta steg med att diskutera ytterligare kringkostnader förutom själva 

grundinvesteringen. Företag A ansåg att hindersanalysen var en klar fördel att genomföra 

då hänsyn även togs till kostnader som tillkommer utöver investeringskostnaden. Milis & 

Mercken (2004) menar att sådana här typer av investeringar ofta präglas av hög risk och 

en stor andel gömda nyttor och kostnader, vilket då PENG-modellens metodik lämnar 

utrymme för att åskådliggöra. Att kombinera stegen för investeringskostnader och 

hinderskostnader utgjorde ingen nackdel, tvärtom kan det ha varit fördelaktigt då 

diskussionerna visade att det inte var lätt att särskilja vad som var hinderskostnader 

respektive kostnader kopplade direkt till investeringen.   

 

På grund av att båda företagen anser sig vara i en så tidig fas av ett eventuellt 

investeringsbeslut ägnades inte mycket tid till att bestämma ansvariga för att säkerställa 

hemtagningen. Dock ansågs ansvarsfördelningen som något positivt då ansvaret 

delegeras på flera personer som i sin tur skapar en mer långsiktig delaktighet i projektet.  
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Beräkningen av nettonyttan skedde utanför de tre analysmötena och presenterades för 

deltagarna genom en sammanställning av dokumentationen från nyttoanalysen. För 

företag A understeg nyttan av ett driftsuppföljningssystem kostnaderna enligt den 

värdering som nyttoanalysen resulterade i. Värderingen grundades i detta fall på en 

återbetalningstid på enbart 1 år. På företag B beräknades nettonyttan utifrån en 

nyttoperiod om 3 år, på detta företag resulterade nyttoanalysen i en positiv nettonytta. 

Båda fallföretagen uttryckte att det var nyttoanalysens process som var det viktiga och 

inte det monetära resultatet. Då ingen tydlig bild fanns av vad driftssystemet kan bidra 

med och hur det påverkar verksamheten bidrog processen till att skapa detta. Men denna 

kunskap var inte tillräcklig för att fungera som ett tillräckligt omfattande underlag för 

värderingen. Företag B menade även att det begränsade antalet deltagare påverkade 

nyttoanalysens giltighet. Nyttostapeln som verktyg för att presentera resultatet 

uppfattades av företag B som något missvisande då den visar genomsnittliga kostnader 

och nyttor för tre år. Den gör heller ingen skillnad på vad som är investeringskostnad och 

vad som är de löpande kostnader som krävs för att nyttja systemet till fullo. Även företag 

A ansåg att nyttostapeln inte kan ersätta någon investeringskalkyl. 

 

Diskussionerna gällande kvalitetssäkringsfasen visar på att PENG-modellens metodik är 

användbar och gynnsam då klassificeringen ytterligare kan öka insikten om nyttornas 

betydelse. Trots att de båda företagen befinner sig i ett tidigt skede av investeringen gav 

diskussioner kring hinderskostnader och hemtagningsansvar fördelaktiga resultat. Dock 

kan graden av ändamålsenlighet sägas vara större i denna fas vid ett senare skede av 

investeringsprocessen då intresset för investeringens implementering kan tänkas vara 

större.  

5.2 PENG-modellens metodik vid investeringsbedömning 
Den första analysen, presenterad i avsnitt 3.4, gav indikationer på i vilka situationer 

PENG-modellens metodik är som mest ändamålsenlig. Det uppmärksammades att 

ändamålsenligheten är störst för investeringar som kompletterar redan gjorda strategiska 

investeringar och att den fas i investeringsprocessen där metodikens användbarhet är som 

störst är i planeringsfasen, men att metodiken även kan vara ändamålsenlig i andra faser. 

De två företag som studerats och den investeringen de eventuellt står inför kan 

kategoriseras som en följdinvestering då investeringen i sig inte är av strategisk art. 

Vidare befann sig båda företagen på ett tidigt stadium av investeringsprocessen. De kan 
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således placeras in i den fas som Segelod (1991) benämner idéfasen då båda företagen har 

funderat över att implementera någon typ av driftsuppföljning och haft kontakt med en 

eller flera leverantörer av sådana system. Dock har inget av företagen avgjort om ett 

driftsuppföljningssystem är vad de behöver och inga beslut har fattats. Att modellens 

ändamålsenlighet inte är lika stor i tidigare faser kan därigenom styrkas då alla steg inte 

kunde genomföras till fullo. Det faktum att företagen befann sig på ett så pass tidigt 

stadium gjorde att investeringens karaktär inte tydligt kunde definieras under den 

förberedande fasen. Nyttoanalysen bidrog dock till att skapa en tydligare bild för 

analysdeltagarna över vad ett driftsuppföljningssystem kan ge. Nyttoanalysen som den 

genomfördes på de båda företagen kan därför fortfarande sägas vara ändamålsenlig och 

det styrker påståendet att metodiken även kan fylla ett syfte vid andra faser och 

delprocesser än just vid den ekonomiska bedömningen.  

 

En investering i ett driftsuppföljningssystem är även att klassa som en IT-investering. 

Som tidigare tagits upp så finns det vissa problemområden förknippade till sådana 

investeringar. Att det inte är enkelt att värdera de nyttoeffekter och kostnader som ett IT-

system ger upphov till var tydligt på båda företagen. PENG-modellens metodik och dess 

verktyg innebar dock att värdering, om än subjektiv, kunde genomföras. Flertalet 

författare (se Farbey et al, 1993; Milis & Mercken, 2004; Dugdale & Jones, 1995) lyfter 

fram att denna värdering är viktigt att göra för att på ett rättvisande sätt kunna motivera en 

IT-investering, men även för att möjliggöra en lyckad implementering där alla potentiella 

nyttoaspekter hämtas hem. Genom fallstudierna uppmärksammades även till vilken 

utsträckning värderingen kan anses realistisk och någorlunda korrekt är beroende av 

nyttoanalysens deltagare, men även beroende på i vilken fas i investeringsprocessen 

företaget befinner sig.  

 

Av de fördelar som tidigare i uppsatsen kopplats till PENG-modellens metodik kan alla, 

som konstaterats ovan, mer eller mindre styrkas genom den fallstudie som gjorts. Utifrån 

de förutsättningar som rådde på de båda fallföretagen uppmärksammades dock en 

ytterligare fördel som kanske även kan ses som den främsta i dessa fall. Detta var att 

nyttoanalysen bidrog till att ge en tydligare bild över hur investeringen, ett 

driftsuppföljningssystem, kan gynna verksamheten och vad ett sådant system innebär för 

verksamheten. Detta framhåller även Farbey et al (1993) som menar att processen där 

nyttan av systemet utvärderas kan, rätt utförd, stå för en möjlighet till organisatoriskt 
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lärande och förbättrad kommunikation. En nyttoanalys utifrån PENG-modellens metodik 

kan alltså sägas utgöra en process som främjar organisatoriskt lärande och förbättrad 

kommunikation. Att PENG-modellens metodik även strävar efter att identifiera de 

kostnader som hänger samman med en investering sågs även som en fördel av de två 

företagen där nyttoanalysen utförts då detta bidrar till att förtydliga bilden av hur en 

investering påverkar företaget och dess organisation.  

 

Nackdelen att PENG-modellens metodik inte till någon större utsträckning löser 

problematiken kring tidsperspektivet kvarstår utifrån de två fall som studerats då 

nyttoanalysen på företag A enbart skedde utifrån ett ettårsperspektiv och det treåriga 

perspektivet på företag B inte definierades förrän i slutet på analysen. Nackdelen att 

värderingen grundas på subjektiva bedömningar är också något som inte kan undvikas. 

Gruppens bredd och den diskussion som värderingen av varje enskild nytta ger upphov 

till, mildrar dock denna nackdel något och det bör framhållas att det viktiga kan vara att se 

investeringen även ur ett finansiellt perspektiv än att värderingsunderlaget är 

bokföringsmässigt korrekt (Dugdale & Jones, 1995). Ytterligare en nackdel som denna 

studie uppmärksammat med PENG-modellens metodik är att nyttostapeln inte är ett 

fullgott verktyg för att presentera resultatet av värderingen då den visar genomsnittliga 

betalningsströmmar. För att fungera som det kalkylmässiga underlaget i ett 

beslutsunderlag krävs en investeringskalkyl som visar de ekonomiska flödena utifrån de 

ekonomiska principer företaget fastställt. Detta kan styrkas med Hallberg & Söderkvists 

(2003) slutsats att PENG-modellen i kombination med traditionella investeringskalkyler 

utgör ett bra underlag för bedömning av investeringar i IT. 

 

De risker förknippade med PENG-modellens metodik som uppmärksammades i den 

tidigare analysen kan styrkas genom fallstudien, det vill säga att deltagarna utgör en 

kritisk faktor både för värderingen samt resultatet i helhet. Förutom att det kanske inte 

alltid är möjligt att avgöra vilken kompetens som behövs kan nyttoanalysens tidsåtgång 

förhindra möjligheten att delta. Även brist på underlag för värderingen har 

uppmärksammats som en risk då det kan bli alltför svårt att komma fram till realistiska 

värden på de enskilda nyttoeffekterna. Att detta är en risk kan styrkas genom Dugdale & 

Jones (1995) påstående att alla nyttor bör tas med i en investeringsbedömning och 

kvantifieras för att en rättvis bedömning skall kunna göras.  
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5.3 Resultat 
Fallstudien har visat att PENG-modellens metodik till stor del kan anses ändamålsenlig 

vid utvärdering av investeringar i driftsuppföljningssystem. Framförallt 

nyttoidentifieringen var ett givande steg för att skapa förståelse för vad ett 

driftsuppföljningssystem kan bidra med för verksamheten och detta stegs 

ändamålsenlighet kan därför sägas vara stor även i ett tidigt skede i investeringsprocessen. 

Även om värderingen var svår och det var svårt att få ett realistiskt sifferunderlag fyllde 

detta steg även ett syfte genom att ytterligare förtydliga bilden över vad ett 

driftsuppföljningssystem kan bidra med. Dugdale & Jones (1995) framhåller att det är 

viktigare att förslagsställaren har tänkt igenom investeringen ur ett finansiellt perspektiv 

än att bokföringssiffrorna är korrekta.  

 

Av de steg i den förberedande fasen som kunde genomföras fyllde de alla ett syfte för den 

fortsatta analysen och var i högsta grad ändamålsenliga för den fortsatta nyttoanalysens 

genomförande. Nyttoanalysen utifrån PENG-modellens metodik bidrog till att ge ett 

finansiellt perspektiv vilket talar för genomförandefasens ändamålsenlighet även på ett 

tidigt stadium.  

 

Kvalitetssäkringsfasens hindersanalys och hemtagningsansvar var inget som det lades stor 

vikt vid på något av företagen då de ännu inte beslutat huruvida en investering i ett 

driftsuppföljningssystem är aktuell. Dock var hindersanalysen givande ur den aspekten att 

ytterligare kostnader kopplade till investeringen lyftes fram. Denna fas ändamålsenlighet 

kan därför sägas vara begränsad på ett tidigt stadium i investeringsprocessen.  

 

Fallstudien har alltså resulterat i att ytterligare fördelar, nackdelar och risker har 

identifierats. Dessa samt de som uppmärksammades i den första analysen i avsnitt 3.4 

presenteras i tabell 5:1 på nästa sida. Gråmarkerade fält representerar det som fallstudien 

särskilt har uppmärksammat. 
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FÖRDELAR NACKDELAR 
Metodiken möjliggör att hänsyn tas även 

till svårvärderade och immateriella nyttor 

och sätter ett värde även på dessa 

Värderingen sker på subjektiva 

bedömningar 

 

Chanserna för en lyckad implementering 

ökar, då en omfattande nyttovärdering sker 

Modellen tar i sig själv inte hänsyn till 

tidsperspektivet 

Identifierar även svårvärderade kostnader 
Nyttostapeln är ingen fullgod presentation 

av värderingens resultat 

Förespråkar ett engagemang från alla 

avdelningar berörda av investeringen 
 

Metodiken möjliggör en lärande process 

om investeringens påverkan på 

verksamheten 

 

RISKER 
Svårt att på förhand veta vilken kompetens 

som är väsentlig för den aktuella 

investeringen 

Deltagarna innehar inte den kompetens som 

krävs för att resultatet skall bli realistiskt 

Tidsåtgången kan förhindra nyckelpersoner 

från att delta i nyttoanalysen 

Saknas detaljerade förberedelser kan 

värderingen vara svår att genomföra 

 
Tabell 5:1 Studiens resultat 
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6. Slutsatser och rekommendationer 
 et här kapitlet ämnar behandla de slutsatser som kan dras utifrån resultaten i 

föregående kapitel. Syftet är att beröra de centrala aspekter som har framkommit i 

studien. Vidare presenteras reflektion och rekommendation kring PENG-modellens 

användning samt förslag till fortsatt forskning.    

6.1 Slutsatser  
Modellens grad av ändamålsenlighet är beroende på i vilket stadium företaget befinner sig 

i investeringsprocessen. Det har dock visat sig att även i ett tidigt stadium har modellen en 

hög användbarhet där själva analysprocessen är det viktigaste. Processens betydelse 

visar sig i den lärande effekt som uppkommer under diskussionerna i analysens faser. 

Deltagarna får en större förståelse för investeringens bidragande och hur det i sin tur 

påverkar verksamheten. Samtidigt har studien visat att förberedelser lägger grunden för 

nyttoanalysens genomförbarhet. En omfattande förstudie, som kartlägger investeringen 

och vilka områden den berör, kan öka chanserna för en lyckad nyttoanalys.  

 

Att lägga tyngd vid förberedelserna och göra en förstudie innan nyttoanalysen kan 

dessutom göra att värderingen av nyttoeffekterna går lättare och blir mer realistisk. Trots 

att PENG-modellens metodik inte löser den värderingsproblematik som kan sägas 

föreligga kan metodikens verktyg underlätta. Dock kan metodiken som sådan inte ersätta 

en traditionell investeringskalkyl, men den kan skapa underlag för dess beräkningar. 

Förutom vikten av förberedelser så utgör även deltagarna en viktig faktor som noga bör 

beaktas innan en nyttoanalys genomförs eftersom resultatet är kopplat till deltagarnas 

samlade kompetens och kunskapsområde.  

 

Denna studies slutsatser är därmed att PENG-modellens metodik är ändamålsenlig vid 

mer komplexa investeringar, givet att hänsyn tas till vikten av gedigna förberedelser och 

att engagera rätt deltagare. Resultatet av nyttoanalysens värdering kan inte ersätta en 

traditionell investeringskalkyl men däremot utgöra ett bra underlag för beräkningen.  

 

För företag som har en rutin för hur investeringar ska gå till, kan en nyttoanalys som 

denna säkerligen komplettera de rutiner som finns för vissa kategorier av investeringar. 

Dock gäller det att anpassa nyttoanalysen utifrån de krav som företaget ställer på 

investeringsbedömningar och dess beräkningar. Det är viktigt att det monetära resultatet 

D 
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presenteras på ett sätt som är ekonomiskt korrekt och följer de principer för 

investeringskalkyler som företaget ställt upp. Det är bra att göra saker lättförståeliga och 

tydliga men PENG-modellens nyttostapel förenklar resultatet till den grad att det till viss 

del blir felaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv. Att ponera att en organisation ska bedöma 

alla investeringar genom en nyttoanalys utifrån PENG-modellens metodik är inte 

försvarbart då den kräver mycket tid från flertalet nyckelpersoner i företaget. Att göra en 

nyttoanalys vid en maskininvestering eller dylikt torde inte vara aktuellt då en sådan 

investering inte omfattas av svåridentifierade nyttoeffekter. För investeringar av stor 

strategisk vikt kan å andra sidan en mer omfattande undersökning och bedömning än en 

nyttoanalys krävas.  

 

Även om PENG-modellens metodik är ändamålsenlig för investeringsbedömning av 

exempelvis IT-investeringar återstår att reda ut hur nyttoanalysen passar in 

organisationens befintliga investeringsrutiner och för vilka typer av investeringar en 

nyttoanalys bör anammas.  

6.2 Reflektion och rekommendation kring metodikens användning 
En rekommendation som vi vill rikta till dem som ämnar använda en metodik som denna 

är att lägga mycket tid och vikt på den förberedande fasen då denna lägger grunden för 

den fortsatta analysen. En förstudie innehållande både en beskrivning av systemet som 

investeringen gäller samt en detaljerad beskrivning över de områden i verksamheten som 

påverkas är att föredra. Detta kan då även skapa insikt i vad för beräkningsunderlag som 

krävs för att få ett så realistiskt resultat som möjligt på värderingen. 

 

PENG-modellens metodik är att rekommendera vid en nyttoanalys. Vi vill dock framhålla 

vikten av att lägga tid på att försöka involvera analysdeltagare från alla berörda områden 

och enheter för att nyttoanalysens syften till fullo ska uppnås. Ett grafiskt verktyg såsom 

nyttostrukturen är fördelaktigt för att åstadkomma lärande diskussioner och en djupare 

insikt i hur investeringen påverkar verksamheten och dess lönsamhet. Att klassificera 

nyttoeffekterna utifrån hur säker värderingen är, är också en viktig del av metodiken som 

bör hållas fast vid. Vi vill också rekommendera att investeringens kostnader diskuteras i 

samband med att kostnader för att undanröja eventuella hinder diskuteras. Till sist vill vi 

påpeka att om nyttoanalysen utförs i ett tidigt stadium av investeringsprocessen, så kan 
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momenten kopplade till investeringens implementering skjutas fram till att ett beslut fattas 

och företaget står i stånd att genomföra investeringen.    

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie har undersökt PENG-analysens metodik i ett tidigt skede av 

investeringsprocessen. Därför vore det intressant att fortsatta studier görs av metodikens 

ändamålsenlighet i andra faser av processen. Framför allt hur PENG-modellens metodik 

kan användas för uppföljning av en investering. Intressant vore även att följa upp redan 

gjorda nyttoanalyser för att kunna få en uppfattning om hur metodiken påverkar 

implementeringen och till vilken grad den löser den implementeringsproblematik som 

diskuterats i studien. Ytterligare ett område värt att undersöka torde vara nyttoanalysens 

förening med en organisations befintliga investeringsrutiner.  

6.4 Reflektion kring studiens utförande 
Den generaliserbarhet vi vill påvisa i studien påverkas av det faktum att det bara är två 

företag som har studerats. Att dessa befinner sig i samma stadium av 

investeringsprocessen, kan dock ge att mer generella slutsatser kan dras kring modellens 

användande för företag i detta skede. Slutsatser gällande modellens användbarhet i senare 

skeden i investeringsprocessen hade påvisat högre grad av generaliserbarhet om även 

sådana fall studerats. Analys och slutsatser kan anses vara något subjektiva då vi själva 

har agerat analysledare för de nyttoanalyser som utförts utifrån PENG-modellens metodik 

på de valda företagen. Emellertid anser vi att detta inte har påverkat studien negativt då de 

deltagande observationerna har varit en förutsättning för oss att skapa oss en helhetsbild. 

Vi vill även lyfta fram att det är första gången som vi utför nyttoanalyser av detta slag. 

Därför menar vi att utfallet av dessa påverkats till viss del av feltolkningar och misstag 

som vi i rollen som analysledare har gjort. Dessa felkällor kan återfinnas till en högre grad 

på företag A, då nyttoanalysen utfördes på detta företag först. 
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Bilaga I 

Intervjuunderlag – förberedande möte 
 
Denna mall ligger till grund för de första samtalen med vår kontaktperson på 
respektive företag. Meningen med det förberedande mötet är dels att vi ska få en 
möjlighet att skapa oss en uppfattning om företagets verksamhet och dels att 
introducera och presentera upplägget för kommande möten. Ett viktigt syfte med detta 
möte är att gå igenom den första fasen i PENG-modellens metodik.  
 
Om företaget  

o Allmänna faktauppgifter om företaget gällande tillverkning, omsättning, 
anställda, processer etc. 

o Kontroll av informationen från sekundära källor i den generella 
företagsbeskrivningen  

 
Investeringsbeslut 

o Hur brukar företaget gå tillväga vid investeringar av denna typ?  
 Vilka riktlinjer i form av dokument, policys för investeringar et c finns 

det? 
 Vem är inblandad i beslutsfattandet och på vilken nivå tas det?  
 Vilket beslutsunderlag krävs?  

 
PENG-modellens metodik  
 
Förberedelsefasen 

o Affärs- och verksamhetsidé  
 

o Hur är företaget organiserat och vilka avdelningar består det av? 
 

o Vad finns det för inbördes beroende mellan avdelningarna? 
 

o Beskrivning av produktionsprocessen och hur den är organiserad 
 
 
Steg 1. Bestäm mål och syften 

o Diskussion kring objektet → Investering i ett driftsuppföljningssystem 
 

o Huvudmål 
 Varför vill företaget investera i ett driftsuppföljningssystem?  
 Hur ser intervjupersonen att investeringen i ett 

driftsuppföljningssystem kan påverka företagets lönsamhet? 
 Vad är målet med investeringen? 

 
o Syfte 

 Formulera syftet med analysen 
 

 
o Är-, noll- och börlägen 

 Definiera status för investeringen 
 
 



Bilaga I 

Steg 2. Skapa insikt och utse deltagare 
o Informerar företaget mer ingående om PENG-modellen 
 
o Genom diskussion med kontaktpersonen utses deltagare som ska medverka vid 

mötena. Vilka ska delta, vad tycker kontaktpersonen och vad tycker vi? 
 
Steg 3. Definiera och avgränsa objektet 

o Vilka enheter i verksamheten omfattas av förändringen?  
 
o Tidsram 

 
o Vilka processer kommer att påverkas? 

 
o Vilka åtgärder skall inkluderas i ett kommande projekt, dvs vad ingår i 

projektet att implementera driftsuppföljningssystem? (till exempel utbildning 
IT-utveckling, organisationsutveckling) 

 
Steg 4. Beskriv objektet 

o Förmågan att beskriva projektet påverkar analysens kvalitet. Viktigt att lyfta 
fram skillnader mellan det gamla och det nya  

 
o Driftsuppföljningssystemet – i vilken fas befinner sig företaget?  

 
o Vilka problem finns idag? 

 
o Spontana förbättringsideér  

 
o Vilka metoder och hjälpmedel för driftsuppföljning har ni haft tidigare? Vad är 

skillnaden mellan hur ni analyserar produktionen nu och hur ni kommer att 
göra med ett driftsuppföljningssystem?  

 
Praktisk information 

o Tillgång till lokal på företaget 
o Tidpunkter för analysmötena 
o Tillgång till hjälpmedel 

 
Förväntningar 

o Kontaktpersonens förväntningar på analysen  
o Andra tankar 

 
 
 

 



Bilaga II 

Underlag – Analysmöte 1 
 
Denna mall ligger till grund för det första analysmötet på företagen. Meningen med 
analysmöte 1 är att presentera resultaten från det förberedande mötet och förankra det 
i hela gruppen samt genomföra steg fem och sex i PENG-modellens metodik. 
 
 

• Presentation av oss och vår uppgift. 
 
• Information om PENG-modellen med PowerPoint-presentation. Några frågor? 

 
• Resultat av det förberedande mötet presenteras, det vill säga steg 1 till steg 4 i 

PENG-modellen klargörs för gruppen. Objekt, syfte och mål. Behöver något 
ändras? 

 
• Steg 5 – Identifiera nyttoeffekterna 

Individuell brainstorming där varje deltagare försöker komma på så många 
nyttoeffekter som möjligt. Nyttoeffekterna noteras var och en på post it-lappar. 
Rosa post it-lapp används till lägre kostnader och grön lapp till högre intäkter. 
Komparativa adjektiv föreslås och skrivs upp för att underlätta identifieringen, 
t ex bättre, kortare, lägre, högre och färre. Diskussion om vilka negativa nyttor 
som systemet kan åstadkomma. 

 
• Steg 6 – Klargör sambanden i en nyttostruktur 

De framtagna nyttoeffekterna struktureras i en nyttostruktur. De två 
huvudbenen ”högre intäkter” och ”lägre kostnader” används som 
utgångspunkt. Vi använder verben ”kräver” respektive ”ger” vid 
konstruerande av nyttostrukturen. 

 
• Information och diskussion om nästa analysmöte. Deltagarna informeras om 

att beräkningsunderlag för värderingen av nyttorna krävs till nästa gång.  
 
• Övriga frågor. 
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Underlag – Analysmöte 2 
 
Denna mall ligger till grund för det andra analysmötet på företagen. Syftet med 
analysmöte 2 är att fastställa nyttostrukturen för att sedan påbörja värderingen av 
nyttoeffekterna.  
 
 

• Presentation av resultatet från föregående möte. 
 
• Diskussion kring eventuella ändringar eller tillägg till nyttostrukturen. 

 
• Steg 7 – Värdera nyttoeffekterna 

Vi presenterar vad steg 7 innebär, att värdera nyttoeffekterna. Först måste en 
utgångspunkt väljas utifrån vart konkreta sifferuppgifter går att få fram, sedan 
kan dessa fördelas åt höger i nyttostrukturen utifrån i vilka proportioner de 
olika nyttoeffekterna bidrar med. Alla nivåer måste inte värdesättas, men ju 
längre åt höger man kan komma desto bättre. Nyttoeffekterna ska utryckas 
som hur mycket högre eller lägre kostnader eller intäkter blir, dvs skillnaden.  
 

• Steg 8 – Definiera och värdera kostnaden för nyttan 
Vi berättar vilken prislapp ÅF har satt på systemet. 

 
• Information och diskussion om nästa analysmöte. Deltagarna informeras om 

vad klassificering av nyttoeffekterna, hindersanalys och hemtagningsansvar 
går ut på.  

 
• Övriga frågor. 

 



Bilaga II 

Underlag – Analysmöte 3 
 

Denna mall ligger till grund för det tredje analysmötet på företagen. Syftet med 
analysmöte 3 är att klassificera nyttorna och säkerställa att de tas hem.  
 
 

• Presentation av resultatet från föregående möte. 
 

• Diskussion kring eventuella ändringar eller tillägg i värderingen. 
 
• Steg 9 – Klassificera nyttan och gör hindersanalys 

 
Klassificering 
Nyttorna klassificeras efter hur direkt och säkert de kommer att kunna hämtas 
hem. Tre klasser används; 

 
Gröna nyttor = Direkt resultatpåverkande nytta 
Gula nyttor = Indirekt resultatpåverkande nytta 
Röda nyttor = Svårvärderad nytta 

 
Hindersanalys 
Vi utgår ifrån frågan; Finns det några hinder för att nyttan ska uppnås? För 
varje hinder som identifieras utformas en åtgärd för att eliminera eller kraftigt 
reducera hindret.  

 
• Steg 10 – Beräkna nettonyttan och säkerställ hemtagningen 
Alla nyttor summeras till en bruttonytta i genomsnitt per år. Även årskostnaden 
för nyttan åskådliggörs och nyttofaktorn beräknas. Sedan utses 
hemtagningsansvariga för de olika nyttorna. 

 



Bilaga III 

Underlag – Grupputvärdering 
 

Denna mall ligger till grund för den sista gruppintervjun som kommer att genomföras 
efter nyttoanalysen. Meningen med denna gruppintervju är att få information om 
gruppens uppfattningar och åsikter om PENG-modellens metodik. 
 
 
 
Följande frågor ställs till gruppen; 
 

• Vad är er generella uppfattning om analysens tillvägagångssätt? 
 
• Vad har varit positivt respektive negativt? 

 
• Anser ni att de uppsatta syftena har uppfyllts? 

 
• Vad hade kunnat göras annorlunda för att få ett ännu bättre resultat? 

 
• Skulle ni kunna tänka er att använda er av denna metodik igen? Varför/Varför 

inte? 
 



Bilaga IV 

PENG-modellens metodik 
 
Förberedelsefasen 

Förberedelsefasen genomförs i samarbete mellan en representant för uppdragsgivaren och 

de som ska genomföra analysen. Är-, Noll- och Börlägen för investeringen fastställs, samt 

dess nyttoperiod som i de flesta fall är tre år. 

 
Steg 1: Bestäm mål och syften 

Målet med investeringen kan med fördel uttryckas i pengar, men om inte detta är möjligt 

ska det vara utförligt beskrivet så att det kan fungera som ett underlag vid analysen. Syftet 

med analysen ska även det fastställas under förberedelsefasen. Syftet kan vara att skapa 

ett bra beslutsunderlag för investeringen, men även att förbättra kravspecifikationen, 

motivera medarbetarna et c. Därtill ska även datum för uppföljning fastställas. 

 
Steg 2: Skapa insikt och utse deltagare 

I nästa steg ska insikt om analysmetoden skapas hos den personen som deltar i 

förberedelsefasen då den personen ska utse de fem till åtta deltagare som ska täcka det 

kompetensbehov som krävs vid analysen. Det är av vikt att rätt deltagare utses då deras 

kunskap om verksamheten och även deras motivation är en avgörande faktor för att 

analysen ska vara framgångsrik.  

 
Steg 3: Definiera och avgränsa objektet 

Uppdragsgivaren ska i steg tre definiera och avgränsa det objekt som ska vara i fokus för 

analysen. Följande frågor kan ställas för att underlätta avgränsningen av objektet; Vilka 

enheter i verksamheten omfattas av förändringen? Vilka processer kommer att påverkas? 

Vilka åtgärder ska inkluderas i ett kommande projekt?  

 

Steg 4: Beskriv objektet 

Det sista steget i förberedelsefasen innebär att det valda objektet ska beskrivas och även 

de processer som påverkas. Beskrivningen kan innehålla mål, processbeskrivningar, 

förbättringsförslag, tidplan och eventuella faktauppgifter.  
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Genomförandefasen 

Efter att förberedelserna är avklarade ska analysen genomföras. Vid analysen deltar den 

utvalda analysgruppen, kontaktpersonen och även den/de personer som ska leda analysen. 

Denna fas och nästa genomförs under tre till fyra halvdagsmöten utspridda under en 

månads tid.  

 

Steg 5: Identifiera nyttoeffekterna 

Resultatet från det förberedande mötet presenteras för analysdeltagarna. Alla deltagare 

funderar sedan enskilt över vilka tänkbara nyttoeffekter som kan identifieras och skriver 

ner dessa på post it-lappar. Två olika färger används, en för intäkter och en för kostnader. 

Varje nyttoeffekt ska börja med ett adjektiv i komparativ form såsom; bättre, kortare, 

färre, lägre. Likväl kan negativa effekter också tas med vid analysen. 

 

Steg 6: Klargör sambanden i en nyttostruktur 

De nyttoeffekter som har identifierats av deltagarna struktureras i en trädstruktur som 

resulterar i en nyttostruktur. När en kommersiell verksamhet utför en PENG-analys utgår 

strukturen från Högre lönsamhet och sedan delas lönsamheten in i Högre intäkter och 

Lägre kostnader. När de identifierade nyttorna ska struktureras används två verb för att 

underlätta struktureringen, kräver respektive ger. Läser man strukturen från vänster till 

höger använder man verbet kräver och tvärtom, som till exempel Lägre leveranskostnader 

kräver Färre restorder.  

 

Steg 7: Värdera nyttoeffekterna 

Nästa steg är att värdera nyttoeffekterna. För att det ska vara möjligt att värdera dessa 

nyttor på ett trovärdigt sätt måste slutnyttan identifieras. Slutnyttan är konsekvensen av en 

viss besparing som till exempel om tidsbesparingen är en timma per anställd kan detta 

leda till minskad stress och därmed minskad sjukskrivning. En avgörande faktor är att de 

deltagare som medverkar besitter rätt kompetens till att värdera nyttorna. Värderingen 

handlar till stor del om att uppskatta proportionerna mellan nyttorna. 

 

Steg 8: Definiera och värdera kostnaden för nyttan 

En investering bidrar alltid med en ökad kostnad. Summan som ska definieras är endast 

de kostnader som ökar i samband med investeringen som exempelvis utbildning eller 

utrustning. Därtill kommer även kostnaden för själva investeringen.  



Bilaga IV 

Kvalitetssäkringsfasen 

Kvalitetssäkringsfasen innebär att nyttorna klassificeras, en hindersanalys genomförs samt 

att ansvariga för hemtagning av nyttorna utses.  

 

Steg 9: Klassificera nyttan och gör hindersanalys 

Det resultat som analysgruppen har arbetat fram ska i detta steg kvalitetsgranskas. Alla de 

nyttor som har identifierats och värderats ska nu klassificeras efter hur direkt och säkert 

de kan hämtas hem. Det finns tre kategorier av nyttor, gröna, gula och röda. En grön nytta 

är en direkt resultatpåverkande nytta som räknas som säker och ofta kan avläsas direkt i 

resultaträkningen som till exempel minskad arbetstid vilket resulterar i sänkt lönekostnad. 

En gul nytta är indirekt resultatpåverkande och räknas som mindre säker då det ofta 

kräver en åtgärd för att nyttan ska kunna hämtas hem. Om till exempel nyttan är ökad 

försäljning kräver det en förbättrad kundservice innan nyttan uppstår. Röda nyttor är de 

som är svårvärderade som exempelvis bättre image, vilken räknas som osäker. Efter att 

nyttorna har klassificerats ska en hindersanalys genomföras. Analysgruppen ska nu 

identifiera de hinder och risker som finns för att nyttan inte kommer att uppnås och 

därefter även diskutera de åtgärder som krävs för att eliminera dessa hinder och risker. 

Ytterligare kvalitetssäkring som bör göras är att kritiskt granska värderingen av nyttorna.  

 

Steg 10: Beräkna nettonyttan och säkerställ hemtagningen 

Slutligen sammanställs de identifierade och värderade nyttorna för att komma fram till 

investeringens årliga bruttonytta. Även nettonyttan och nyttofaktorn beräknas. Analysen 

ska slutligen fullbordas med att säkerställa hemtagningen av slutnyttan. Det kan göras 

genom ett ”hemtagningsprojekt” vars syfte är att realisera identifierad nytta där projektet 

inte avslutas förrän nyttan är uppnådd. Den sista aktiviteten i analysen är att utse 

ansvariga för hemtagningen av identifierade nyttor.  

(Dahlgren et al, 2006) 
 



Bilaga V 

Produktionsbeskrivning 

Företag A   
Produktionen är indelad i en såglinje, en sorteringsanläggning och två hyvlingslinjer och 

är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke, längdanpassat och hyvlat virke för en rad 

olika marknader. Råmaterialet, till största delen gran, består av mindre stockar som 

förädlas genom hyvling, kapning och impregnering och köps till största delen in från 

privata skogsägare i Sverige. Förädlingen av det levererade råmaterialet börjar vid 

inlämningen (se flödesschema i bilaga VI). Här lastas stockarna på ett rullband som 

transporterar stockarna till barkningen där all bark tas bort. Stockarna mäts sedan 

tredimensionellt för beräkning av optimal tillsågning, därefter sågas och profileras 

stockarna. När stockarna är tillsågade till bräder och plank går de vidare till ”traysortern” 

där virket kapas i båda ändar och sorteras efter dimension och kvalitet för att sedan 

hämtas för ströläggning. Ströläggning innebär luftig stapling av virket som förberedelse 

inför torkning. Efter att virket har torkats transporteras det för antingen hyvling, 

ombearbetning eller till färdigvarulager. Om virket skickas för ombearbetning genomgår 

det samma process en gång till från det fjärde steget i sågningen. Efter att virket har 

hyvlats, märks det upp och sedan paketeras det för transport till färdigvarulagret. Dessa 

processer sker i automatiserade maskiner som alla övervakas av operatörer. 

Företag B 
Företagets produktion är fördelad mellan bearbetning, montering samt målning. 

Bearbetningen sker främst genom svarvning, stång samt fleroperationella maskiner. Vid 

svarvning bearbetas en detalj åt gången och efter varje körning byter operatör eller robot 

detalj och laddar med en ny. Stångkörning innebär automatisk laddning av stänger och 

maskinen är till största delen av tiden obemannad. I de fleroperationella maskinerna kan 

flera olika detaljer spännas upp och köras samtidigt och de bearbetas även med fler 

verktyg.  

 

Operatörerna sköter det rutinmässiga underhållet av maskinerna i termer av 

verktygsunderhåll och byte av skärvätskor. Till största delen sker underhållet vid behov 

då planerat underhåll på maskinerna endast sker i begränsad utsträckning. Varje fredag 

stoppas produktionen för mindre underhåll och städning.   
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