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Abstrakt 
 

Denna uppsats behandlar ett beslutsproblem i ett stort högteknologiskt företag, 

nämligen att prioritera mellan investeringar i utvecklingsprojekt för produkter. 

Dessa projekt har två mål, att utveckla funktionaliteten eller att minska 

driftskostnaderna för produkterna. Företaget anser att dessa mål är svåra att uppnå 

samtidigt och att en ökning av funktionaliteten får till följd att driftskostnaderna 

stiger. Företaget vill veta den optimala fördelningen av investeringar mellan att 

utveckla funktionaliteten och att minska driftskostnaderna. 

 En modell utvecklas för att representera dessa fenomen. Prognosticerade värden 

används i modellen vilket gör business case till ett centralt begrepp, vilket redogörs 

utförligt för. För att lösa problemet behövs data över flera år men enbart data för ett 

år finns att tillgå, därför kan inte en optimal fördelning över flera år bestämmas. 

Värden från det aktuella året appliceras och resultatet visar på att oavsett om 

företaget investerar i att utveckla funktionaliteten och minska driftskostnaderna, så 

minskar driftskostnaderna. Det genomförs ett försök till att kompensera för 

avsaknaden av data över flera år. Resultatet av detta stämmer endast delvis överens 

med vad som förväntas och ingen exakt slutsats kan dras. 

 I den avslutande diskussionen behandlas processen för modellbyggande relativt 

resultatet. Det visar sig att frågan troligen är felställd utifrån det data som 

tillhandahållits. Vad som går att mäta respektive inte går att mäta diskuteras, samt 

vem som gör bedömningar och fattar beslut för investeringarna. Beslutsfattarnas 

expertkunskaper behandlas tillsammans med snedvridningars inverkan på beslut. 

 Ett fokus på business case, och framställningen och användningen av dem, vore 

värdefullt för att se hur det kan förbättras. En diskussion av möjligheter till fortsatta 

studier återfinns till sist.  

 Frågeställningen gäller ett specifikt företag men lärdomarna kan förhoppningsvis 

vara av mer allmänt intresse.   
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1 Bakgrund och övergripande frågeställning 

1.1 Beslutsproblemet 

Detta examensarbete handlar om ett beslutsproblem i ett stort högteknologiskt företag 

som verkar på en global marknad med att utveckla och underhålla system. Företagets 

produkter är alltså system och driften av dessa. Produkter har en livscykel och måste 

vidareutvecklas för att löpande leva upp till de krav som användare har och för att 

hålla kostnaderna i schack. Därför behöver företaget veta hur det ska investera i dessa 

produkter för att de ska kunna nyttjas optimalt och kostnadseffektivt.  

 Det övergripande målet för företaget kan antas vara att tjäna pengar och 

uppfyllandet av det mäts då i termer av aktieägarnas välstånd genom utdelningar och 

företagets ökade värde, i linje med det kapitalistiska systemet. Aktieägarna kan själva 

använda välståndet för sitt eget bästa och hur de vill för att uppnå egna specifika mål, 

men det är inget företaget behöver bry sig om. 

 Företaget strävar alltså efter att ha lönsamma produkter som i sin tur bidrar till 

det grundläggande målet om vinst. För att produkterna ska kunna vara lönsamma så 

måste de leva upp till krav på ny funktionalitet och krav på att hålla driftskostnaderna 

nere. Ny funktionalitet ska bidra till att förbättra verksamheten men även reducera 

kostnaden för den. Viktiga mål för företaget är således att utveckla ny funktionalitet 

och att reducera driftskostnader och dessa mål bidrar till det grundläggande målet att 

skapa vinst. 

 Inom beslutsanalysen är det vanligt att skilja mellan instrumentella mål (medel) 

och fundamentala mål och sätt att mäta uppfyllelse av dem försöker man ofta 

specificera. Instrumentella mål är viktiga eftersom de bidrar till att uppnå andra mål. 

Fundamentala mål är viktiga eftersom de avspeglar vad vi verkligen försöker uppnå. 

Att fråga sig varför ett mål är viktigt åstadkommer två saker, det särskiljer de 

instrumentella från de fundamentala målen och avslöjar kopplingar mellan dem. Om 

svaret på frågan är att målet är viktigt därför att det bidrar till att uppnå ett annat mål 

är det instrumentellt, om det är viktigt i sig är det fundamentalt.[1, sidan 46] Att ta 

fram de fundamentala målen och ordna dem hierarkiskt är avgörande för att utveckla 

en beslutsmodell för multipla mål. En beslutssituation kan innebära att arbeta mot 

flera mål men att röra sig åt ett visst håll kan innebära att hämma framsteg mot andra 

mål. Fördelar inom ett område måste då avvägas mot kostnader inom ett annat. 

 Då det gäller investering i nya produkter är de instrumentella målen således att 

utveckla ny funktionalitet och att reducera driftskostnader. Dessa bidrar till att uppnå 

de fundamentala målen att förbättra och reducera kostnaden för verksamheten vilket 

innebär att det ytterst fundamentala målet om att tjäna pengar, gå med vinst, ge 

utdelning och höja bolagets värde, och på så sätt ge välstånd till aktieägarna uppnås. 

 Den övergripande frågeställningen som företaget vill ha belyst genom detta 

examensarbete gäller att prioritera mellan ansökningar om utvecklingsanslag för 

produkter inom en del av företagets verksamhet. Utveckling av produkterna sker i 

projektform och finansieras inom ramarna för en begränsad budget, och således 

uppstår en konkurrenssituation mellan projekten. Ett utvecklingsprojekt har, som 

framhållits ovan, i detta sammanhang väsentligen två syften eller mål, att utveckla 

funktionaliteten hos den produkt projektet handlar om och att minska 

driftskostnaderna för produkten. 

 En hypotes som det aktuella företaget har är att de två målen 

funktionalitetshöjning och driftskostnadssänkning är svåra att uppnå samtidigt. Ett 

projekt anses därför antingen ha syftet att utveckla funktionaliteten eller att sänka 

driftskostnaden. Inget av målen ökad funktionalitet och minskad driftskostnad är 

viktigare än det andra. Företagets överordnade mål är att göra vinst, och både ökad 



 

  2             

 

funktionalitet (bättre produkter) och minskade driftskostnader kan bidra till denna 

ökade vinst. 

 En annan hypotes som det aktuella företaget har är att en ökning av 

funktionaliteten innebär ökade driftskostnader. En ökning av funktionaliteten innebär 

alltså en bättre produkt (högre kvalitet), vilket kan leda till ökad försäljning och ökad 

vinst men samtidigt till ökade driftskostnader som minskar lönsamheten. Företaget bör 

förstås undersöka lönsamheten hos varje produkt men detta är komplicerat, eftersom 

hög kvalitet hos en produkt som kanske inte är särskilt lönsam kan bidra till 

försäljning av andra produkter som är lönsamma. 

 

1.2 Investeringsflödet 

 
 

Figur 1. Diagram som visar investeringsflödet. 

A) investeringar i att reducera driftskostnaden 

B) leder till en minskning av driftskostnaden som återförs till budgeten 

C) investeringar i ny funktionalitet 

D) leder till en ökning av driftskostnaden 

Vid företaget i fråga finns varje år en fix budget för utvecklingsprojekt. Om man antar 

att utvecklingsprojekten kan klassificeras som antingen med syftet att öka 

funktionaliteten hos en produkt eller med syftet att minska driftskostnaden för en 

produkt kan frågan ställas om hur mycket av budgeten för utvecklingsprojekt som ska 

användas för funktionalitetshöjande projekt och hur mycket som ska användas för 

driftskostnadsreducerande projekt. Vad är optimalt? 

 Flödet som följer av projektinvesteringarna i företaget är som följer. 

Investeringar från budgeten kan följa två olika flöden; antingen för projekt för ny 

funktionalitet eller för projekt för reducering av driftskostnaden. Investeringarna får 

olika konsekvenser, men är ömsesidigt beroende, det vill säga, investeringar i det ena 

flödet får effekter och begränsar finansiering för det andra. På årlig basis kan man se 

detta som ett nollsummespel. 

 Då budgeten är begränsad, eller fix, innebär det att en viss investering i ny 

funktionalitet automatiskt leder till att möjligheterna att investera i åtgärder för att 

sänka driftskostnaderna minskar med lika mycket. Denna begränsning är inte uttalad 

utan sker i praktiken då budgetens omfattning inte är tillräcklig för att kunna 

genomföra projekt som motsvarar alla behov, utan prioriteringar måste ske. Observera 

att hela budgetutrymmet används så att om exempelvis merparten av budgeten 
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används till ny funktionalitet så investeras resterande belopp i åtgärder för reducering 

av driftskostnader. 

 En förutsättning är alltså att den befintliga budgeten inte är tillräckligt stor för att 

rymma alla önskemål om investeringar. Hur budgetens storlek bestäms, är en process 

som inträffar före vårt problem och är inte relevant för det. Vad som är relevant är 

dock att den är begränsad och medför restriktioner för hur mycket investeringar som 

kan göras, därav ett prioriteringsproblem. 

 Figur 1 beskriver investeringsflödet enligt företaget och utgör ramen för 

undersökningen av den optimala fördelningen mellan investering för 

funktionalitetshöjning och driftskostnadsreduktion. Värt att notera är att eventuella 

minskningar av driftskostnaden återförs till budgeten först nästa år. Detta medför 

svårigheter i analysen eftersom beräkningarna som följer enbart utgår från ett och 

samma år. 

 

1.3 Sammanfattning av det problem företaget presenterade 

Frågeställning: 

Vilken är den optimala fördelningen mellan investering i ökad funktionalitet och i 

minskning av driftskostnader? 

Vilken blir effekten om den rådande fördelningen mellan funktionshöjande och 

driftskostnadssänkande utvecklingsprojekt ändras med t.ex. 20 %? 

 

Antaganden som får göras enligt företaget: 

1. Utvecklingsprojekt har två syften, att utveckla funktionaliteten och att minska 

driftskostnaden. 

2. Ett utvecklingsprojekt har svårt att uppnå båda målen och antas därför 

antingen ha som syfte att öka funktionaliteten eller minska driftskostnaden. 

3. En ökning av funktionaliteten innebär ökade driftskostnader. 

4. För varje år finns en fix budget för utvecklingsprojekt. 

5. Driftskostnaderna får totalt sett inte öka utan utvecklingsprojekt som leder till 

ökade driftskostnader genom ökad funktionalitet måste kompenseras av 

utvecklingsprojekt som leder till minskade driftskostnader. 

6. Den ökning respektive minskning av driftskostnaderna som är resultatet av 

utvecklingsprojekt beslutade under ett år förutsätts få effekt samma år (inte 

nödvändigtvis beslutsåret). 

7. En sänkning av driftskostnaderna genom investeringar i 

driftskostnadsreducerande åtgärder är bestående över tiden, tills de påverkas 

av antingen ny funktionalitet eller ytterligare investeringar i 

driftskostnadsreducerande åtgärder. 

8. Så stor del av budgeten som möjligt ska avsättas till ny funktionalitet. 

Investeringar i ny funktionalitet leder till ökad funktionalitet. 

 

1.4 Metod och problemavgränsning 

Detta arbete formulerar en metod i form av en modell för att lösa ett specifikt problem. 

Problemet är taget från ett företag där de vill veta vad som händer om investeringarna 

i funktionalitet respektive kostnadsreducering ökar, uttryckt i kvantitativa termer. 

 Matematiska modeller kan användas för att representera olika fenomen. Detta 

görs genom att isolera en uppsättning empiriska fenomen, välja ett formellt system 

och att etablera en korrespondens mellan dem. De grundläggande definierande 

egenskaperna för alla modeller är representationen av vissa aspekter av världen med 

ett mer abstrakt formellt system. Vid tillämpning av en modell identifierar utredaren 

objekt eller relationer i världen med en del element och relationer i det formella 
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systemet. När modellen har konstruerats kan konsekvenserna av den härledas genom 

att använda logiska regler och tillgängliga matematiska metoder [2, sidan 2]. 

Modellen som utvecklas i denna uppsats avses representera finansiella fenomen 

kopplade till produkter och de beslut som fattas om dem. Dessa fenomen är 

driftskostnaden och investeringen i funktionalitetshöjning och 

driftskostnadsreducerande åtgärder. Företagets önskemål är att modellen ska kunna 

användas för att bestämma den optimala fördelningen mellan investering i 

funktionalitetshöjning och driftskostnadsreducering. För detta krävs data över flera år 

men enbart data för ett år är tillgängligt, vilket innebär att i detta examensarbete kan 

modellen inte ges en precis kvantitativ formulering. Men det är av intresse att prova 

modellen empiriskt med tillgänglig data för att se om den är adekvat och möjlig att 

vidareutveckla till en kvantitativ modell som tillåter optimeringsberäkningar. Det är 

också av intresse för företaget för att få klarlagt hur investeringsfördelningen såg ut 

det aktuella året. Genom att precisera de antaganden som företaget gör i termer av 

modellen så kan det vidare blir möjligt att öka förståelsen av prioriteringen vid 

investeringsbesluten. Examensarbetet har i hög grad karaktären av pilotstudie och kan 

vara första steget i utvecklingen av en serie av allt mer komplexa och användbara 

modeller. 
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2 Analys 

2.1 Formalisering av problemet 

Första steget i utvecklingen av modellen är en enkel formalisering i termer av 

funktioner och deras grafer. 

 Antag att det finns en investeringsbudget (ett belopp) omfattande b monetära 

enheter där tidsenheten är per år. Budgeten delas i två delar, en del som används för 

investering i ny funktionalitet och resterande del för att reducera av driftskostnaden. 

 Antag att av b används x % för att investera i ny funktionalitet vilket leder till att 

driftskostnaden ökar med f(x) monetära enheter på grund av funktionalitetshöjningen 

och att driftskostnaden minskar med g(x) monetära enheter tack vare att (100-x) % av 

investeringsbudgeten används för åtgärder för att reducera denna. Således är g(x) 

mindre än eller lika med 0 (noll), det vill säga ett negativt tal. 

 Den totala påverkan på driftskostnaden är h(x), och h(x) är förändringen i 

driftskostnad då x % av budgeten investeras i att höja funktionaliteten och resterade 

del används för att reducera driftskostnaden, h(x)=f(x)+g(x). Om h(x) är positivt 

betyder det en ökning av driftskostnaden. Om h(x) är negativt betyder det en 

minskning av driftskostnaden. Om h(x)=0 så kompenseras ökningen av 

driftskostnaden genom höjningen av funktionaliteten på grund av investeringen av  

x % av b precis av reduceringen av driftskostnaden genom investeringen av (100-x) % 

i driftskostnadsreducering. 

 Värdet för x när h(x)=0 är det värde som efterfrågas av företaget. 

 

Tabell 1. Sammanställning av variabler för problemet. 

b budgeten (investeringsbudget i monetära enheter) 

x investeringen i ny funktionalitet i procent av b 

100-x investeringen i reducering av driftskostnaden i procent av b 

x <= 100 

f(x) 
förändringen i driftskostnad då x % av b investeras i ny 
funktionalitet 

f(x) >= 0 

g(x) 
förändringen i driftskostnad då (100-x) % av b investeras för 
att reducera driftskostnaden 
 

g(x) <= 0 

m(x) = g(100-x) 

förändringen i driftskostnad då x % av b investeras för att 
reducera driftskostnaden (används av pedagogiska skäl 
men inte för beräkningar) 
 

h(x) = f(x) + g(x) 

h(x) 

förändringen i driftskostnad då x % av b investeras i ny 
funktionalitet och resten används för att reducera 
driftskostnaden 
(den totala reduceringen av driftskostnaden) 

h(x) = 0 är det värde som företaget är intresserat av 

 
 

För graferna i figur 2, 3 och 4 nedan visar y-axeln driftskostnaden i en monetär enhet 

där 0 är storleken vid utgångsläget. x-axeln visar andelen av budgeten som spenderas 
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på ny funktionalitet i procent. Vid 0 spenderas alltså hela budgeten på åtgärder för att 

sänka driftskostnaderna och vid 100 hela budgeten på ny funktionalitet. 

  

2.2 Ny funktionalitet 

 

Figur 2. Diagram som visar den förväntade effekten på driftskostnaden för 

investeringar i ny funktionalitet. 

 

Figur 2 ovan visar hur företaget förmodar att driftskostnaden påverkas av andelen som 

spenderas på ny funktionalitet. x-axeln visar hur stor andel av investeringsbudgeten 

som läggs på ny funktionalitet och grafen för funktionen f(x) visar hur stor 

driftskostnaden är när den andelen, x, av investeringsbudgeten används för 

investeringar i ny funktionalitet. Ett stort värde på x innebär en stor investering i ny 

funktionalitet. f är effekten på driftskostnaderna av investeringarna i ny funktionalitet. 

Avsikten med f är att isolera effekten på driftskostnaden som orsakad av den andel av 

investeringsbudgeten som används för ny funktionalitet. Effekten på driftskostnaden 

av den andel av budgeten som används för att sänka driftskostnaden bortser man ifrån 

då f betraktas. 

 Företagets motivering för kurvan i figur 2 är att mindre investeringar i ny 

funktionalitet inte bör påverka driftskostnaden alls, om något endast i liten 

utsträckning, vilket ger en plan eller svagt lutande kurva. En större investering antas 

medföra en större omfattning av ny funktionalitet, vilket är själva syftet. Dessa medför 

i sin tur en ökning av aktiviteter inom driften för att återupprätta och underhålla 

kvaliteten i leveransen från produkten. Vid en brytpunkt nås en kritisk massa eller 

omfattning och kostnaderna börjar öka, förmodligen i förhållande till investeringarna. 

Kurvans lutning blir brantare. När omfattningen av investeringarna i ny funktionalitet 

är tillräckligt stor når utökningen av driftsresurser en omfattning där ytterligare ny 

funktionalitet endast får en minimal och gradvis påverkan, det finns kapacitet att 

hantera denna utan att tillföra ytterligare resurser som ökar driftskostnaderna, och 

kurvan planar nästan ut och lutar endast något. När en produkt blir för komplicerad, 

alltså alla delar var för sig och hur de samverkar, kommer ytterligare funktionalitet att 

påverka driftskostnaderna mycket då belastningen på driften blir för stor, och takten 

på ökningen av driftskostnaderna tilltar. Därav följer att lutningen blir brantare. 
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2.3 Reducering av driftskostnader 

 

 

Figur 3. Diagram som visar den förväntade effekten på driftskostnaden för 

investeringar i reducering av driftskostnader. 

 

Figur 3 ovan visar hur företaget förmodar att driftskostnaden påverkas av andelen som 

spenderas på aktiviteter för att reducera driftskostnaden. x-axeln visar hur stor andel 

av investeringsbudgeten som läggs på reducering av driftskostnader och grafen för 

funktionen m(x) visar hur stor driftskostnaden är när andelen, x, av 

investeringsbudgeten används för investeringar i reducering av driftskostnader. Ett 

stort värde på x innebär en stor investering i att sänka driftskostnaden. m är effekten 

på driftskostnaderna av investeringarna i att sänka driftskostnaderna. Avsikten med m 

är att isolera effekten på driftskostnaden som orsakad av den andel av 

investeringsbudgeten som används för driftskostnadssänkande åtgärder. Effekten på 

driftskostnaden av den andel av budgeten som används för att höja funktionaliteten 

bortser man ifrån då m betraktas. 

 Företagets motivering för kurvan i figur 3 är att mindre investeringar i att sänka 

driftskostnaden knappt påverkar driftskostnaden alls, om något endast i mycket 

begränsad omfattning, vilket ger en plan eller svagt lutande kurva. Vid en brytpunkt 

tilltar reduceringen, här får investeringarna störst effekt och driftskostnaden minskar 

med varje genomförd investering men avtar relativt snabbt då omfattningen och 

komplexiteten av produkten inte kan reduceras ytterligare, och driftsresurser för den 

kan inte minskas för att få genomslagskraft på driftskostnaden. Det finns ingen 

ytterligare förenkling att göra. Om ett större belopp investeras för att sänka 

driftskostnaden finns det inte möjlighet att använda medlen på ett effektivt sätt. Så 

även om det investerade beloppet skulle öka så ökar inte effekten på sänkningen av 

driftskostnaden särskilt mycket. Kurvan är därför ganska plan. Sker ytterligare 

investeringar i att reducera driftskostnaden är de därför i stort sett onödiga.  
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Figur 4. Diagram som visar den förväntade effekten på driftskostnaden för 

investeringar i reducering av driftskostnader. 

Figur 4 ovan utgår från samma förutsättningar och gör samma antaganden som i figur 

3 fast uttrycker dem på ett annat sätt, där g(x) är en spegling av m(x) i linjen x=50. 

Anledningen till att g(x) tagits fram är för att kunna redovisa effekten av investeringar 

i ny funktionalitet och driftskostnadsreducerande åtgärder på driftskostnaden i samma 

koordinatsystem. I figur 3 representerar x-axeln investeringar i reducering av 

driftskostnader och måste därför omvandlas, det som då gäller är att m(x)=g(100-x). 

Figur 4 visar även den hur företaget förmodar att driftskostnaden påverkas av andelen 

som spenderas på aktiviteter för att reducera driftskostnaden. x-axeln visar hur stor 

andel av investeringsbudgeten som läggs på ny funktionalitet och grafen för 

funktionen g(x) visar hur stor driftskostnaden är när andelen, 100-x, av 

investeringsbudgeten används för investeringar i reducering av driftskostnader. Ett 

litet värde på x innebär en stor investering i att sänka driftskostnaden. g är effekten på 

driftskostnaderna av investeringarna i att sänka driftskostnaderna. 

   

2.4 Ny funktionalitet kontra reducering av driftskostnader 

Genom att kombinera de två diagrammen i figur 2 och 4, det vill säga investeringar i 

ny funktionalitets påverkan på driftskostnader och investeringar i reducering av 

driftskostnaders påverkan på driftskostnader, får vi två kurvor som stiger när man rör 

sig från 0 till 100 % av investeringarna i ny funktionalitet, åt höger på x-axeln. En 

kurva som visar summan av dessa två har tillförts diagrammet. 

 

 

Figur 5. Diagram som visar en kombination av investeringar i ny funktionalitet 

och investeringarna i reducering av driftskostnader. 
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 Från kurvan i figur 2 har vi f(x) och kurvan i figur 4 g(x). Det är f(x)+g(x) som är 

av intresse, den nya kurvan kallar vi för h(x), då får vi h(x)=f(x)+g(x). När h(x) ligger 

under x-axeln innebär det att driftskostnaden sänkts och när h(x) ligger över x-axeln 

har driftskostnaden höjts. När h(x) skär x-axeln är driftskostnaden oförändrad. Det är 

det x-värdet som är den mesta möjliga investeringen i ny funktionalitet utan att 

driftskostnaden ökar. Vid denna punkt, bör den optimala fördelningen av investeringar 

mellan ny funktionalitet och åtgärder för reducering av driftskostnader uppnås, 

förutsatt att driftskostnaderna ska förbli oförändrade. Detta för att det eftersträvas att 

en så stor del av den fasta budgeten som möjligt används för funktionalitetshöjningar. 

 På samma sätt kan en uppfattning bildas om vad den optimala fördelningen är om 

driftskostnaden ska sänkas, alternativt om den tillåts öka. Hur mycket investeringar i 

ny funktionalitet som kan göras när maximal reducering av driftskostnaderna uppnås 

visar sig där lutningen på h(x) börjar stiga kraftigare, där x är ungefär lika med 10 i 

figuren. Ytterligare investeringar i att sänka driftskostnaderna ger knappt någon 

ytterligare reducering av driftskostnaderna, så vid denna andel kan det sägas att 

maximal reducering av driftskostnaderna har uppnåtts. 

 När vi prövar modellen med faktisk data kan det visa sig att det går att uppnå stor 

inverkan på driftskostnaden nedåt med en måttlig andel av investeringarna till 

reducering av driftskostnaderna. Då kan det vara värt att göra eftersom denna 

besparing förhoppningsvis (åtminstone delvis) går att återföra till budgeten för nästa år 

och på så sätt få större utrymme till ytterligare ny funktionalitet, eller en mindre 

minskning av budgeten än vad som kan ha varit tänkt. 

 

2.5 Värden som krävs 

Resonemanget hittills har varit av kvalitativ eller ordinal karaktär, vilket inte ger 

numeriska värden som output.  För att kunna besvara frågan (se 1.3 Sammanfattning 

av det problem företaget presenterade) krävs värden för de olika kvantiteterna, det vill 

säga numeriska värden som input. För den specifika tidsperioden på ett år krävs en 

uppskattning, ett estimat av hur mycket som investerats i ny funktionalitet (x), vilket 

också ger ett värde för investeringar i reducering av driftskostnader (100-x). 

Information om värdet för h(x), det vill säga hur driftskostnaden förändras beroende 

på genomförda aktiviteter och implementerade åtgärder behövs också.  

 Vi har formeln, h(x)=f(x)+g(x). Värden (numerisk input) för de olika variablerna 

behöver anges för att nå ett resultat, alltså värdet på x för att h(x) ska vara 0. Det sätt 

som datainsamlingen sker ger möjligheter så väl som begränsningar för vad som kan 

sägas om resultatet. Eftersom vi talar om en budget med restriktioner för hur den 

spenderas innebär det begränsningar, både avseende tid och pengar. 

 Normalt sätts en budget för en projektportfölj på företaget till ett år, vilket ger oss 

begräsningen i tid. Under denna tidsperiod startas ett antal projekt. Den totala summan 

pengar allokerad för dessa projekt ger oss budgeten, det vill säga värdet för b. 

 Av detta belopp b, bör anledningen eller motiveringen för att starta projekten ge 

en indikation om varför, alltså att antingen förbättra funktionaliteten eller reducera 

driftskostnaden. Detta ger oss x, och även 100-x, tillsammans den aggregerade 

investeringen i samtliga projekt.  

 En del, eller kanske flertalet, av dessa projekt kan sträcka sig över en tidsperiod 

som är längre än ett år, eller om de startades mot slutet av året, inte ha blivit färdiga 

inom ramen för det år som är aktuellt. För att kunna jämföra projekt som är avslutade 

med andra som inte har avslutats inom perioden, kan vi använda prognosticerade 

värden. Det, å andra sidan, ger oss problemet med att arbeta med antaganden om 

framtida vinster eller avkastning, i stället för faktiska siffror men är den enda vägen 

framåt om vi ska ha siffror som vi kan jämföra, givet den begränsning som orsakas av 

att ha en begränsad (och bestämd) tidsperiod att titta på. 
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 Till varje enskilt projekt hör också en investeringskostnad motsvarande den 

summa pengar som begärdes för att genomföra projektet, alltså den del av budgeten 

det kräver, så väl som ett estimat om framtida vinst och påverkan på driftskostnaden. 

Genom att kombinera detta med kunskapen om syftet med projektet, att reducera 

driftskostnaden eller förbättra funktionaliteten, kan vi få fram reduceringen g(x) och 

ökningen f(x), som tillsammans ger oss h(x). 

 I nästa del (3 Tillämpning) görs en närmare belysning av alla projekt genom det 

som företaget kallar business case. Modellen tillämpas genom att använda data för att 

se om den är adekvat och möjlig att vidareutveckla men också för att klargöra 

investeringsfördelningen det aktuella året. 
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3 Tillämpning 

3.1 Business Case 

Ett business case är en utvärdering av en föreslagen lösnings nytta och risker i 

finansiella och operativa termer. För varje projekt tas ett business case fram som 

underlag för beslut om att starta projektet. 

För att pröva modellen, har business case för alla projekt som startats under ett 

specifikt budgetår erhållits. Företaget har en mall för business case vilket bör göra det 

enklare att jämföra och extrahera data från varje business case, eftersom alla har 

samma struktur. 

 Att prioritera mellan ansökningar om utvecklingsanslag är ett 

multikriterieproblem. Företaget delar in kriterierna som hänvisas till i en ansökan i 

materiell och immateriell nytta. Den materiella nyttan omfattar mätbara kriterier och 

är fyra till antalet; bidrag till förbättring av verksamheten, reducering av 

verksamhetskostnaden, förändring av driftskostnaden och investeringskostnaden, det 

vill säga totalkostnad för projekt. Den immateriella nyttan utgörs av till exempel 

kvalitetsförbättringar eller lagkrav som är svåra att kvantifiera. Den materiella och 

immateriella nyttas sammanfattas i ett business case som utgör underlag för 

bedömning av ansökan. Utveckling sker i projektform och en ansökan görs för varje 

projekt. Om och i så fall hur ovanstående kriterier verkligen kan mätas redogörs det 

utförligare för i den avslutande diskussionen. 

 Företaget anser att syftet med business case är att fånga anledningen till att 

projekt initieras och att utgöra underlag för beslut. All möjlig nytta, både från ett 

verksamhets- och ett produktperspektiv, bör om möjligt uttryckas i materiella termer 

genom en kostnad-nytta-analys. Status quo kan användas som utgångsläge, till 

exempel avvikelsen mellan ett projekts förväntade resultat och kostnaden för att inte 

göra någonting alls. För alla projekt, med eller utan materiell (kvantifierbar) nytta, bör 

kostnaden för projekten beskrivas i en sådan analys. Immateriell nytta ska även det tas 

upp. 

 Ett business case ska göra det lättare att jämföra och prioritera projekt. Det ska 

vara en enkel metod för att visa att ett projekt betalar sig och ska användas för konkret 

mätbar nytta. Projekten ska utvärderas ur både ett verksamhets- och ett 

produktperspektiv. Eventuella underliggande antaganden ska beskrivas. Enligt 

etablerad modell för projektstyrning på företaget är att förstå den förväntade materiella 

och immateriella nyttan avgörande för framgångsrik projektledning och kontinuerligt 

organisatoriskt lärande, vilket i sin tur bidrar till att göra produkten lönsam. 

 Enligt företaget består ett business case bland annat av: 

 

1. Bidrag till förbättring av verksamheten 

 Denna del omfattar alla materiella förbättringar som kommer att  

 resultera i ökade intäkter. 

 Frågor att ställa för att hitta dessa är till exempel:  

 - Hur kommer förbättringarna öka volymen? 

 - Hur kommer förbättringarna höja priset? 

 Exempel på bidrag: 

 - Att ta bort flaskhalsar i processer. 

 - Att köra produktionen mer effektivt. 

 - Att göra slutprodukten mer attraktiv för kunderna. 

 - Att lägga till en tjänstekomponent till en befintlig produkt. 
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2. Reducering av verksamhetskostnaden 

 Denna del omfattar affärsrelaterade kostnadsminskningar.  Kostnadsminskningar 

 som i samband med förbättringar ofta är relaterade till mer effektiv användning 

 av tid. 

 Frågor att ställa för att hitta dessa är till exempel: 

 - Hur kommer förbättringarna sänka lönekostnaderna? 

 - Hur kommer förbättringarna minska kapitalkostnaderna? 

 - Hur kommer förbättringarna minska materialkostnaderna? 

 Exempel på reduceringar: 

 - Att minska mängden icke värdeskapande tid. 

 - Att minska antalet anställda. 

 - Att minska lagernivåerna. 

 - Att förbättra ledtiden. 

 - Att förbättra noggrannheten i beställningar, mindre svinn. 

 

3. Förändring av driftskostnaden 

 Denna del omfattar alla förändringar i direkta kostnader som drivs av 

 produkterna. 

 Frågor att ställa för att hitta dessa är till exempel: 

 - Vad är driftskostnaden för den berörda produkten? 

 Exempel på driftskostnader: 

 - licenskostnader 

 - kostnader för underhåll 

 - lagerkostnader 

 

4. Investeringskostnad - totalkostnad för projektet 

 Denna del omfattar samtliga kostnader som förknippas med 

 investeringen i förbättringsprojektet. 

 Frågor att ställa för att hitta dessa är till exempel: 

 - Vilka är de verksamhetsrelaterade projektkostnaderna? 

 - Vilka är de produktrelaterade projektkostnaderna? 

 Exempel på kostnader: 

 - förstudier för att definiera affärskrav 

 - tid för projektdeltagarna 

 - tillfällig effektivitetsförlust 

 - utbildning 

 - kostnader för produktrelaterad personal (intern och extern) 

 - tekniska krav 

 - utveckling, testning, implementering och installation 

 

3.2 Osäkerhet 

I punkterna ovan finns många osäkerheter och uppenbara bedömningar. 

Osäkerhetsfaktorer och subjektiva bedömningar är också en del av beslutssituationen. 

Ansatsen för beslutsanalys tillåter subjektiva bedömningar, den till och med kräver 

dem eftersom de är en viktig del i att fatta bra beslut. Samtidigt är det viktigt att inse 

att människor inte är perfekta informationsbehandlare. Personliga insikter om 

osäkerhet och preferenser kan vara både begränsade och vilseledande, även om den 

som gör bedömningarna kan uppvisa en häpnadsväckande övertro. En medvetenhet 

om mänskliga kognitiva begränsningar är kritiskt vid utvecklandet av nödvändiga 

indata för bedömningar, och beslutsfattaren som ignorerar dessa problem kan förstora 

i stället för att anpassa problemet utifrån mänskliga svagheter.[1, sidan 5] 

 Det finns en osäkerhet som består i att besluten fattas med uppskattade värden 

som grund i stället för faktiska. Värdena i ett business case är till stor del subjektiva 
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bedömningar. Det förväntas att osäkerheten hanteras genom den kompetens de som 

deltar i beslutssituationen besitter, både de som ansöker och de som beslutar. De som 

ansöker genom att kunna ta fram och tillhandahålla relevant och korrekt underlag, och 

de som bedömer genom att kunna granska, förstå och värdera underlaget för att kunna 

dra riktiga slutsatser och på så sätt fatta bra beslut. Huruvida detta fungerar i praktiken 

och de fallgropar som finns behandlas utförligare i den avslutande diskussionen. 

 

3.3  Dataanalys, omfattning och urval 

Data har gjorts tillgänglig för att pröva modellen. Dessa data består av en lista av 

projekt som startades under året.  

 Företaget har som krav att ett business case måste tas fram för varje projekt som 

underlag till en begäran om finansiering. Varje business case baseras på att besvara 

samma frågor (se 3.1 Business case), genom att fylla i information i en mall. Mallen 

för business case kräver input för uppskattningar, alltså bedömningar av följande 

uppgifter: 

- syfte (ny funktionalitet eller reducering av driftskostnaden) 

- bidrag till förbättring av verksamheten (genom ny funktionalitet) 

- reducering av verksamhetskostnaden (genom ny funktionalitet som 

minskar kostnaden för verksamheten, till skillnad från reducering av 

driftskostnaden som minskar kostnaden för produkten i sig) 

- förändring av driftskostnaden (för produkten) 

- investeringskostnad – totalkostnad för projektet 

 Med data för ovanstående ser vi varför projekten startades, alltså vilket syfte de 

hade och på så sätt vilken kategori de tillhör, antingen att förbättra funktionaliteten 

eller att reducera driftskostnaden. Vilket bidrag eller nytta de ger verksamheten 

antingen i form av förbättringar eller effektivisering, alternativt besparingar, kan också 

ses. Information om hur driftskostnaden påverkas och vad de kostar att genomföra 

erhålls även det. Slutligen vad som investeras i varje projekt.  

 Efter en sammanställning av data för dessa uppgifter kan den totala inverkan på 

driftskostnaden ges både sammantaget för samtliga produkter och för varje produkt för 

sig, vare sig den är negativ, positiv eller neutral.  

 Alla projekt som startades under ett visst år och kontrollerades av projektkontoret 

omfattas. De uppges i en lista som erhölls av dem. För några av dessa har företaget 

inte tillhandahållit data, dessa projekt räknas inte in i urvalet. Av de återstående 

projekten redovisas business case för cirka 60 %, enbart projekt med ett business case 

kan omfattas. Av de projekt som nu finns med i urvalet har det i beskrivningen för de 

flesta angivits en uppskattad projektkostnad. Av dessa har det för flertalet projekt 

angivits en nytta eller förtjänst (för ett par projekt har det angivits en ”negativ 

förtjänst” och för en del andra ingen alls). 

 Värden för följande uppgifter från de business case som redovisas ovan har 

samlats in och ger följande upplysningar. 

- Cirka 80 % av projekten syftar till ny funktionalitet även om vissa 

också bidrar till att reducera driftskostnaden. 

- Cirka 20 % av projekten syftar till att reducera driftskostnaden. 

- Ett par projekt som syftar till ny funktionalitet har en kvot mellan 

bidrag och kostnad som är mer än 250. Dessa har lyfts ut eftersom de är 

för extrema och därför anses vara räknefel i business case. 

- 36 % av antalet ur den ursprungliga listan med projekt utgör urvalet 

som används. 

Observera att, som nämnts tidigare, baseras alla beräkningar på prognosticerade 

värden från business case som tillhandahållits av företaget. Att inte göra någonting är 

alltså också ett alternativ men är i detta fall utanför avgränsningen. Detta eftersom de 
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business case som inte kan påvisa något värde eller fördel inte har lett till att något 

beslut om att initiera projekt har fattats. Därför ingår de inte heller i urvalet. 

 

3.4 Beräkningar 

När problemet som företaget presenterade belyses ur ett perspektiv på ett år ger det ett 

värde på x och därför ett värde på f, g och h. För detta år går det att se om h är positivt 

eller negativt. På basis av detta ges en indikation om x:s värde bör höjas eller sänkas 

nästa år. Om vi lägger till värdena som hämtats från projekten blir det som följer. 

 

Tabell 2. Sammanställning av variabler för problemet med värden. 

b 
budgeten (investeringsbudget i monetära 
enheter) 

405 

x investeringen i ny funktionalitet i procent av b 91 

100-x 
investeringen i reducering av driftskostnaden 
i procent av b 

9 

x <= 100  

f(x) 
förändringen i driftskostnad då x % av b 
investeras i ny funktionalitet 

-46 

g(x) 
förändringen i driftskostnad då (100-x) % av 
b investeras för att reducera driftskostnaden 
 

-293 

g(x) <= 0  

h(x) = f(x) + g(x)  

h(x) 

förändringen i driftskostnad då x % av b 
investeras i ny funktionalitet och resten 
används för att reducera driftskostnaden 
(den totala reduceringen av driftskostnaden) 

-339 

det x sådant att h(x) = 0 är det värde som företaget är intresserat av  

 

 Enligt utgångspunkten för problemformuleringen, så som den specificerats, 

skulle förändringen i driftskostnad då x av budgeten investeras i ny funktionalitet vara 

större än eller lika med noll, det vill säga f(x)>=0. Här visas det att det inte stämmer, 

kravet är inte uppfyllt. 

 Värdena för f(x), g(x) och h(x) åskådliggörs i diagrammet nedan. 
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Figur 6. Diagram som visar effekten på driftskostnaden för investeringar i ny 

funktionalitet med data för ett år. 

 

Att h(x) < 0 innebär att för mycket har investerats i att reducera driftskostnaden om 

målet är att den ska vara konstant. Det betyder också att driftskostnaden minskar utan 

särskilda investeringar just för detta ändamål, f(x) < 0. Med detta utfall är den 

optimala fördelningen mellan investeringar i ny funktionalitet och i investeringar i 

driftskostnadsreducerande åtgärder att investera allt i ny funktionalitet, fördelningen är 

således 100:0. Det ifrågasätter hela meningen med det problem som företaget har 

presenterat och behandlas utförligare i den avslutande diskussionen. 

 

3.5 Försök till kompensation för avsaknad av data för flera år 

Med enbart data från det år som gjorts tillgängligt går det inte att avgöra om just detta 

år är representativt för en längre period eller om det är unikt. Med data från flera år 

skulle det kanske ha gått att se och nå ett resultat som visar den optimala fördelningen 

mellan investeringar i ny funktionalitet respektive reducering av driftskostnader. Med 

data från ett år kan endast ett kvalitativt resonemang föras medan det med data från 

flera kan det utvecklas till ett kvantitativt. För att kompensera för detta görs ett 

alternativt försök genom följande resonemang. 

 Försöket genomförs med kortare tidsperioder där en månadsindelning får ersätta 

en årsindelning. Data som hämtats från business case för de enskilda projekten har 

således grupperats månadsvis och investeringarna i projekten för ny funktionalitet 

respektive reducering av driftskostnader har beräknats i procent av 

investeringsbudgeten för varje månad i stället för per år. 

 Värt att notera är att det inte initierades några projekt under ett par månader 

(oktober och december) och att under fyra månader (januari, maj, juni och juli) 

startades enbart projekt för ny funktionalitet och inga för att reducera 

driftskostnaderna. Däremot finns inga månader med projekt som enbart avsågs att 

reducera driftskostnaderna, därför börjar kurvan inte där x-axeln är noll utan där 

andelen för investeringar i att reducera driftskostnaderna är störst, det vill säga när 

investeringarna i för ny funktionalitet är som minst. 

 I diagrammen motsvarar varje punkt samtliga projekt för en månad. x-axeln visar 

projektkostnaden i procent och y-axeln förändringen i driftskostnad, på samma sätt 

som tidigare diagram. 
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3.6 Ny funktionalitet 

 

Figur 7. Diagram som visar effekten på driftskostnaden för investeringar i ny 

funktionalitet uppdelat per månad med data från business case. Observera att 

under både maj och juni investerades 100 % i ny funktionalitet och 

driftskostnaden minskade med -9, punkterna för dessa är då lika, därför endast 

nio punkter i figuren. 

 

Kurvan ovan (figur 7) visar hur driftskostnaden påverkas av andelen som spenderas på 

ny funktionalitet. Kurvan ligger i stort sätt parallellt med x-axeln nära noll till att börja 

med för att öka en aning vid cirka 80 %. Vid investeringar i ny funktionalitet till och 

med denna andel sker alltså ingen större påverkan på driftskostnaderna. Skillnaden 

mot hypotesen är att driftskostnaden inte stigit i lika stor grad som förväntats, däremot 

ligger den plant längs med x-axeln enligt förväntan. Det som inträffar vid en större 

andel än cirka 80 % i investeringar i ny funktionalitet står i rak motsats till hypotesen, 

driftskostnaderna sjunker drastiskt med ökade investeringar i ny funktionalitet när det 

förväntats att de snarare skulle öka, när produkterna borde bli tillräckligt komplexa för 

att inte kunna påverka driftskostnaderna nedåt. För de fyra månader där 100 % 

investerades i ny funktionalitet fås olika resultat med både minskade och ökade 

driftskostnader vilket gör kurvan svår att tolka i detta läge. 
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3.7 Reducering av driftskostnader 

 

Figur 8. Diagram som visar effekten på driftskostnaden för investeringar i 

reducering av driftskostnader uppdelat per månad med data från business case. 

 

Kurvan ovan (figur 8) visar hur driftskostnaden påverkas av andelen som spenderas på 

aktiviteter för att reducera driftskostnaden. Stora investeringar i att reducera 

driftskostnaden (motsvarande en liten investering i ny funktionalitet i figuren) får 

markant effekt och driftskostnaden minskar med varje genomförd investering. 

Reduceringen av driftskostnaden minskar relativt mycket allt eftersom investeringarna 

minskar och vid cirka 30 % (motsvarande cirka 70 % i figuren) avtar reduceringen. 

När investeringar för reducering av driftskostnaden minskar ytterligare pendlar kurvan 

mellan cirka 20 till 40 monetära enheter i driftskostnad och är noll då inga 

investeringar för detta ändamål sker, alltså vid 0 % (motsvarande 100 % i figuren). 

 Kurvan är i linje med förväntningarna bortsett från att den pendlar ju mindre 

belopp som investeras för att reducera driftskostnaden. Det var inte förväntat att en 

ytterst liten investering kunde ge en sänkning av driftskostnaderna med ett så kraftigt 

utslag (reducering) som 40 monetära enheter. Detta gör att de mindre investeringarna 

blir svåra att tolka medan de större stämmer med de antaganden som företaget gör. 
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3.8 Ny funktionalitet kontra reducering av driftskostnader 

 

Figur 9. Diagram som visar en kombination av investeringar i ny funktionalitet 

och investeringarna i reducering av driftskostnader uppdelat per månad med 

data från business case. 

 

Figur 9 innehåller förutom kurvorna från figur 7 och figur 8 en kurva för h(x) alltså 

kombinationen av de båda kurvorna när deras värden har adderats. Vid investeringar 

upp till cirka 90 % i ny funktionalitet följer den g(x) vilket förväntas då f(x) har 

värden nära noll. Vid ytterligare investeringar i ny funktionalitet faller både f(x) och 

g(x) med ungefär lika mycket vilket får motsvarande dubbel effekt på h(x) nedåt. I och 

med svårigheterna att tolka framförallt f(x) men även g(x) till viss del, blir det svårt att 

utläsa något från h(x).  
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4 Resultat 

Om, trots den stora osäkerhet som påtalats ovan, en tolkning ändå görs av kurvorna i 

figur 9, skulle två saker kunna sägas. Om hänsyn enbart tas till att minska 

driftskostnaden så mycket som möjligt, så är en fördelning av investeringarna mellan 

ny funktionalitet och åtgärder för att sänka driftskostnaden med ett förhållande på 

30/70 att föredra. Tas däremot hänsyn till att företaget vill investera så mycket som 

möjligt i ny funktionalitet blir förhållandet ett annat. Vid en fördelning på 95/5 

minskar driftskostnaden så pass mycket att det borde vara intressant. Dessvärre är det 

svårt att säga om detta är en tillfällighet på grund av tillgänglig och använd data eller 

inte. Det kan inte rekommenderas att några tillförlitliga slutsatser dras utifrån detta 

resultat. 

 Om driftskostnaden ska vara konstant, hur ska investeringarna i projekt fördelas 

mellan ny funktionalitet och reducering av driftskostnaden? Ur de data vi har för ett år 

sammantaget kan det utläsas att utan att investera i reducering av driftskostnader, 

kommer driftskostnaderna ändå att minska som en följd av investeringarna i ny 

funktionalitet. Budgetfördelningen är cirka 10:1, det vill säga: 

- 91 % investeringar i ny funktionalitet 

- 9 % investeringar i reducering av driftskostnader 

 Den totala budgeten för projekten inom urvalet är 405 monetära enheter. Av 

dessa används 370 monetära enheter till in investeringar i ny funktionalitet och 35 till 

investeringar i reducering av driftskostnader. 

 Enligt uppgifter från företaget leder investeringarna i ny funktionalitet till en 

förtjänst för verksamheten på 5239 monetära enheter och en reducering av 

driftskostnaderna med 46 monetära enheter, en total förtjänst på 5285 monetära 

enheter. Investeringarna för att reducera driftskostnaderna leder till en besparing på 

293 monetära enheter. Detta innebär att kvoten förtjänst/investering är 5285/370 för 

ny funktionalitet och 293/35 för reducering av driftskostnaderna, vilket ger en 

indikation om hur företaget borde investera. 

 Om driftskostnaderna ska reduceras med x %, hur förändras fördelningen? 

Alternativt om en ökning med y % av driftskostnaden kan accepteras? Utgångsläget, 

alltså de nuvarande driftskostnaderna är inte kända i denna studie. Driftskostnaden 

minskar dessutom utan specifika investeringar för det, det vill säga investeringar i ny 

funktionalitet minskar också driftskostnaden totalt sett. Uppgifter som besvarar dessa 

två frågor fås därför inte fram. 
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5 Avslutande diskussion 

Processen för modellbyggande är dynamisk, det vill säga att den är iterativ och genom 

kontinuerlig förbättring och korrigering av tidigare misstag utvecklas modeller tills de 

är användbara men nödvändigtvis kanske inte helt färdiga. Ju tidigare i processen 

utvecklingen befinner sig, desto större är risken för felaktiga antaganden och rena 

misstag, sådan är processen. Är effekten och konsekvenserna som följer därav stora, 

kan uppfattningen som ursprungligen fanns om hur modellen skulle se ut behöva 

ändras och en ny iteration genomföras med förhoppningsvis ett förfinat resultat i form 

av en modell som bättre representerar de fenomen som avses. [2, sidan 3] 

 

5.1 Är frågan felställd? 

Utredningen har visat att så troligen är fallet. Modellen för investeringarna passar för 

problemet som det framställdes av företaget och avspeglar de förutsättningar som 

fanns men visar att frågeställningen var fel. Modellen är gjord utgående från vissa 

givna antaganden från företaget, men när den tillämpas på data uppenbarar sig felen i 

dessa. Modellen visar sig alltså i efterhand inte fungera för företagets problem 

eftersom företagets antaganden är felaktiga. Frågeställningen visade sig vara en annan 

än den man utgett. Modellen befinner sig i ett tidigt skede i modellbyggandet och dess 

värde visade sig vara att klargöra behovet av att formulera om det verkliga problemet. 

En av lärdomarna är att modeller är kreativa, tvingar en att tänka nytt och avslöjar 

sanningar som man kanske inte annars sett. 

 Resultatet ger att h(x) < 0 för alla x vilket innebär att för mycket har investerats i 

att reducera driftskostnaden om målet är att det ska vara konstant. Det betyder också 

att driftskostnaden minskar utan särskilda investeringar just för detta ändamål, f(x) < 0 

för alla x. Detta utfall ifrågasätter hela meningen med det problem som företaget har 

presenterat. 

 Syftet med investeringarna är antingen att reducera driftskostnaden eller att 

förbättra funktionaliteten. Utifrån det resultat som fåtts fram genom analys av business 

case är det också möjligt att det kan vara både och, det vill säga att trots att en 

investering görs med syfte att förbättra funktionaliteten minskar driftskostnaden. Det 

sistnämnda beaktas inte i modellen då den utifrån antagandet att det endast kunde vara 

antingen det ena eller det andra, skulle komma fram till den optimala balansen mellan 

dessa investeringar. Nu sker reduceringen ändå vilket gör företagets antagande och 

därmed frågeställningen obsolet. 

 De flesta projekt innebär minskade driftskostnader. Även om hela budgeten läggs 

på ökad funktionalitet så kommer det ändå innebära en minskning av driftskostnaden. 

I så fall kan inte ett värde på x hittas sådant att h(x)=0 utan h kommer att ligga under 

x-axeln hur budgeten än fördelas. 

 Genom att i form av en modell precisera de antaganden som företaget gör är det 

möjligt att dra mer specifika slutsatser. Då framkommer alltså att företagets 

antaganden är felaktiga och olämpliga för att prioritera investeringarna. Även denna 

begränsade formalisering som modellen innebär klarlägger således felaktiga 

föreställningar. Formaliseringen höjer intentionsnivån, eller kanske snarare tvingar 

fram en sådan höjning. En precisering görs genom att använda formler, men i viss 

utsträckning används formlerna enbart för ett kvalitativt resonemang. Detta 

problematiserar den gängse distinktionen mellan kvantitativt och kvalitativt. 

Problemet är taget från ett företag där de vill veta vad som händer om investeringarna 

i funktionalitet respektive driftskostnadsreducering ökar, ett resultat uttryckt i 

kvantitativa termer. Resonemanget som presenteras är i huvudsak kvalitativt. 

Möjligheten att beskriva och presentera ett kvantitativt resultat begränsas av att inte ha 

tillgång till data över flera år. 
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 Givet att företagets problem är felställt blir det intressant att söka efter andra sätt 

att komma fram till en lösning och då är business case viktigt. Därför görs en 

granskning och bedömning av dem och vad de ger. 

 

5.2 Bedömningar och mätningar 

Vad är bedömningar och vad är faktiska mätningar? Att prioritera mellan ansökningar 

om utvecklingsanslag är, som sagt, ett multikriterieproblem där företaget delar in 

kriterierna som hänvisas till i en ansökan i materiell och immateriell nytta. Hur mäts 

dessa? Är de materiella nyttorna det som post faktum kan mätas men att det i 

beslutssituationen är fråga om bedömning av något som efteråt kan mätas? 

Immateriella nyttor är något som inte ens efteråt kan mätas? 

 Driftskostnaden mäts genom att mäta de komponenter som krävs för driften av en 

produkt. Vanligtvis krävs någon form av fysiskt utrymme för att hysa produkten. 

Produkten kräver säkert också någon form av energi för att fungera i form av 

elektricitet, ansluten till ett elnät. Patent eller licenser kan behöva betalas om 

produkten är beroende av delar eller tekniker som andra äger rätten till. Löpande 

underhåll är ytterligare en trolig kostnad för produkten för att försäkra sig om att den 

kommer att fungera utan avbrott. Utöver dessa kostnader kan det tillkomma kostnader 

för att köra produkten. För samtliga av ovanstående delar går det att få fram 

specificerade uppgifter i monetära enheter. 

 För att kunna bedöma om ett projekt haft någon faktisk påverkan på 

driftskostnaden för en produkt måste en avstämning av den aktuella driftskostnaden 

göras innan projektet startas. Det värde som erhålls är då den baseline eller 

utgångspunkt varifrån eventuella förändringar kan mätas mot. Denna utgångspunkt 

finns inte att tillgå. Däremot finns investeringskostnaden för varje projekt angivet samt 

ett syfte som avgör om ändamålet är att öka funktionaliteten eller minska 

driftskostnaden. 

 Att mäta bidrag till förbättring av verksamheten har även det sina utmaningar 

även om sådant som volymökningar eller prishöjningar till följd av en investering i ny 

funktionalitet borde gå att mäta. Även sådant som gör en produkt mer attraktiv för 

kunderna eller om en tjänstekomponent läggs till borde kunna mätas genom att 

försäljningen ökar och på så sätt även intäkter och förhoppningsvis vinsterna. Dock 

kan det vara svårt att göra en bedömning och uppskatta detta som input till ett business 

case om det inte finns jämförbara fall att hämta värden från. Vad som är svårare att 

mäta är processförbättringar där till exempel flaskhalsar tagits bort eller reducerats, ett 

sätt kan vara intjänad tid men då återkommer resonemanget kring hur vinsten ska 

kunna räknas hem motsvarande denna. 

 Sammanfattningsvis kan det sägas om de materiella nyttorna att de går att mäta, 

både före och efter ett genomfört projekt men det bör has respekt för komplexiteten 

och en noggrant genomtänkt plan om det ska lyckas. Dessa värden används inte i 

modellen men är avgörande då beslut om att initiera projektet tas. Utan tillräckligt 

bidrag till förbättring av verksamheten är det inte särskilt troligt att projektet startas. 

 Immateriella nyttor så som lagkrav är mer eller mindre omöjliga att mäta, de är 

nödvändiga krav som antingen är uppfyllda eller inte uppfylld. Om det trots det vore 

intressant att försöka mäta, vore ett sätt att se på eventuella skadestånd eller kostnader 

för begränsade eller förlorade marknader om stämningar sker eller förbud uppträder. 

Resonemang av detta slag blir dock lätt hypotetiska vilket leder till att subjektiva 

bedömningar blir aktuella. Det är i hög grad är en fråga om bedömningar och då är det 

intressant att få veta vem som gör dessa bedömningar. Här hänvisas till diskussionen 

om expertis som också ingår i den avslutande diskussionen nedan (5.4 Vem gör 

bedömningarna?). 
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5.3 Realisera besparingar 

Det förutsätts att de uppmätta aspekterna i ett business case ska leda till en 

kostnadsförändring, eller en besparing. När den då ska realiseras måste den omsättas i 

praktiken för att pengarna faktiskt ska kunna räknas hem. De kan innebära att kontrakt 

och avtal måste omförhandlas, lokaler eller personal sägas upp, med mera. Detta kan 

vara komplicerat vilket innebär att eventuella besparingar kanske inte kan räknas hem 

så som uppgivits i ett business case, vilket kan innebära att beslut om att genomföra 

projektet inte tagits på riktiga grunder. Det kan också vara så att komponenter eller 

delar som ingår i en produkt används av en annan vilket i praktiken kan innebära att 

ingen besparing görs om inte omfattningen eller användningen av dessa komponenter 

minskar eller upphör. 

 En utmaning med att se till att vinster i verksamheten genom besparingar blir 

verklighet är att de måste genomföras i praktiken vilket kan vara svårt. Vad är det som 

säger att bara för att tusentals användare kan spara fem minuter om dagen genom ny 

funktionalitet, att det kan omsättas i reda pengar som en vinst? Antingen måste dessa 

användare göra något nytt vinstskapande med den tid de vunnit, eller måste de gå ned i 

lön motsvarande denna tid, vilket inte är troligt. Alternativt måste ett antal anställda 

motsvarande den arbetstid som försvunnit sluta på företaget för att vinsten ska gå att 

räkna hem. Ett faktiskt genomförande av något av dessa alternativ kräver att någon är 

ansvarig för att se till att det genomförs. Det är troligt att någon utses som ansvarig 

men aktiviteter för att genomföra dem är sällan enkla och kan kräva investeringar att 

genomföra om det inte finns lagliga hinder. En ytterligare utmaning i detta 

sammanhang är att organisationer förändras över tiden och med dem kan även 

ansvaret för en besparing komma att lämnas över till en ny ansvarig som verkar i en 

annan situation än den då beslutet fattades. Avsikten här är inte att måla upp en bild 

där besparingar är omöjliga att genomföra utan snarare att de ofta är komplexa och 

kräver noggranna förberedelser och uthållighet. 

 

5.4 Vem gör bedömningarna? 

Värdena i business case (se 3.1 Business case) är till viss del subjektiva bedömningar, 

särskilt de som rör uppskattning av den effekt utveckling av en produkt förväntas ha 

på verksamheten. Det förutsätts att detta hanteras genom den kompetens de som deltar 

i beslutssituationen besitter, både de som ansöker och de som beslutar. De som 

ansöker genom att ta fram och tillhandahålla relevanta och korrekta underlag, och de 

som bedömer genom att kunna granska, förstå och värdera underlagen för att kunna 

dra riktiga slutsatser och på så sätt fatta bra beslut.  

 Det är inte troligt att denna osäkerhet (se 3.2 Osäkerhet) hanteras till den grad att 

den når en omfattande minskning eller försvinner helt. De som deltar i 

beslutssituationen är antingen experter på produkten eller på produktledning, men 

förmodligen inte på att skapa business case även om någon kan vara det. Det är heller 

inte troligt att alla har samma kompetens i att upprätta ett business case. Det krävs 

omfattande kunskap om verksamheten där produkten används men också om drift och 

de kostnader som är förknippade med den. De som har lång erfarenhet tenderar i alla 

fall att vara osystematiska i sin ansats vid beslutsfattande vilket ofta leder till felaktiga 

beslut (mer om det nedan under Snedvridningar).[3, sidan 97] 

 Detta kan vägas upp av ett bra kontaktnät med kunniga personer men det är inte 

sannolikt att det förekommer vid samtliga tillfällen och i likvärdig omfattning när ett 

business case skapas. I så fall leder det till att olika business case har olika kvalitet, 

vilket i sin tur kan leda till att en investeringsbegäran med sämre grund för en hög 

vinst prioriteras framför en annan med säkrare grund för en något lägre vinst. Detta 

nämns här för att belysa en osäkerhet men är inget som framgår av det data som 

används i studien. 
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 Kunskap som är tillräcklig för att kunna skapa ett bra business case kan ta år att 

bygga upp. Slutligen leder detta långsiktiga lärande till expertis förhoppningsvis, 

vilket innebär att skickligt och kompetent kunna utföra uppgifter inom ett eller flera 

områden [4, sidan 451]. Den potentiella osäkerhet som bristande och/eller ojämn 

kompetens om business case utgör skulle eventuellt kunna elimineras eller minskas 

genom att experter på business case tar fram dem tillsammans med den som ansöker 

om en investering. Dåliga beslut kan ofta härledas från hur besluten fattas, alternativen 

definieras inte tydligt, och kostnader och nyttor bedöms inte riktigt. Även om 

processen för hur besluten fattas är tydlig, återfinns bristerna ofta hos dem som fattar 

besluten. Det sätt som den mänskliga hjärnan fungerar på kan sabotera de val vi 

gör.[5, sidan 169] 

 

5.5 Snedvridningar 

De personer som tar fram underlagen för investeringarna, fattar besluten och ser till att 

de efterlevs, är precis som de flesta människor, med det undantag att de är experter på 

just de områden investeringarna berör. Troligtvis är dock långt ifrån alla parter 

experter på beslutsfattande. De styrs som de flesta andra till stor del av intuition, vilket 

de sannolikt inte är medvetna om, i alla fall inte i vilken omfattning deras 

beslutsfattande påverkas av den. Deras beslut påverkas även de av ”det intuitiva 

tänkandets bedrägliga genvägar”. [6, sidan 14] 

 Många beslut fattas bland annat utifrån en tro eller uppfattning om hur sannolikt 

något är. Dessa uppfattningar uttrycks vanligtvis genom formuleringar så som ”jag 

tror att…”, ”chansen är…”, ”det är osannolikt att…” och så vidare. Ibland uttrycks 

uppfattningar om osäkra händelser i numerisk form som odds eller subjektiva 

sannolikheter. Vad bestämmer och hur sammanställs sannolikheten eller värdet av en 

osäker kvantitet? Personer litar ofta till ett begränsat antal heuristiska principer 

(tumregler) som reducerar den svåra och komplexa uppgiften att analysera 

sannolikheter och förutsäga värden till enklare beslutsuppgifter. Vanligtvis är dessa 

heuristiska principer användbara men ibland leder de till grava och systematiska fel, så 

kallade snedvridningar eller psykologiska fällor (bias) [7, sidan 200]. Det finns ett 

tjugotal snedvridningar, identifierade. Tre av dessa är vanligt förekommande vid 

beslutsfattande med osäkra förhållanden: 

1. minnesfällan: minnet påverkas av händelser som ger ett starkt intryck och 

sannolikheten för dessa överskattas, allt som förändrar förmågan att minnas 

händelser på ett sansat sätt förvanskar bedömningar av sannolikheten   

2. grundfrekvensfällan: hänsyn tas inte till tillgängligheten av instanser eller 

scenarier som används för att avgöra frekvensen av en klass eller hur trolig en 

viss utveckling är, sannolikheten för en aspekt glöms bort eller förväxlas med 

sannolikheten för en annan 

3. ankringsfällan: övertro på första tanken, alltför stor vikt vid gamla uppgifter 

och inte tillräcklig vikt vid andra faktorer, första intryck eller fakta ”ankrar” 

efterföljande tankar 

De heuristiska principerna är inte sällan effektiva men leder som sagt ibland till grava 

och systematiska fel. En bättre förståelse för dessa heuristiska principer och de 

snedvridningar de leder till kan förbättra bedömningar och beslut, framförallt i 

situationer av osäkerhet. [8, sidan 1131] 

 Sett till det varierande innehållet i de business case som behandlats i utredningen, 

så är det mycket troligt att de värden som finns i dem har framställts med olika grad av 

snedvridningar. 
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6 Möjligheter till fortsatta studier 

Företagets problem kan anses vara fel ställt, alltså att konflikten mellan funktionalitet 

och driftskostnad inte finns. Problemet utgår från en på teoretiska grunder och 

ospecificerad empiri baserad hypotes att funktionalitet och driftskostnad drar åt olika 

håll. Men klassificeringen av investeringar som funktionalitetshöjande respektive 

driftskostnadsreducerande har stora brister.  Enligt resultatet utifrån denna analys av 

business case blir företagets problem obsolet genom att det inte går att använda detta 

motsatsförhållande. Frågan kan då ställas hur prioritering mellan olika projekt ska ske. 

Om man fortfarande anser att denna konflikt mellan funktionalitet och driftskostnader 

finns och bör undersökas så måste företaget ge klarare regler för klassificeringen i 

funktionalitetshöjande och kostnadssänkande investeringar. 

 En alternativ strategi skulle kunna vara att se till att söka efter andra principer för 

beslut om investeringar. Ett sätt kan vara att analysera återbetalningskvoten för olika 

kvantiteter som ett mått på effektiviteten hos investeringen i ny funktionalitet. Med 

återbetalningskvot avses här kvoten mellan projektens vinst och kostnad för att utföra 

dem. Vinsten är justerad med påverkan på driftskostnaden, antingen uppåt eller nedåt. 

 Är fokus på driftskostnader för stort i förhållande till de vinster projekten kan 

bidra till? Ett annat alternativ kan då vara att ta större hänsyn till den vinst som 

projekten förväntas bidra med till verksamheten och hur funktionaliteten ökar på basis 

av ökande investeringar. 

 Vad händer om inte hela budgeten används? Skulle en budget ordnad på ett annat 

sätt, där investeringar i ny funktionalitet och i reducering av driftskostnader inte 

konkurrerar med varandra, ge ett annat resultat? Väsentliga skillnader i storlek på 

investeringsbudgeten från år till år, skulle det ha någon påverkan på den optimala 

fördelningen? Antagligen om budgeten är (för) liten, då den troligen inte kan bidra 

tillräckligt till företagets vinst. Men påverkar detta i sin tur prioriteringarna och ytterst 

fördelningen? 

 Resultatet visar på de omfattande brister som finns i samband med upprättande 

av business case. En bättre process för upprättande och användning av business case 

skulle sannolikt ge både mer transparens och förbättrad datakvalitet. Ett bättre 

underlag för prioriteringar av investeringar utifrån mer likvärdiga förutsättningar 

skulle ge bättre möjligheter till rättvisa jämförelser. Bättre business case skulle 

dessutom utgöra ett bättre underlag för att kunna ta fram ett värde för en optimal 

fördelning mellan investeringarna efter ett antal år med bättre datakvalitet.  
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