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Abstrakt 
Uppsatsen behandlar ämnet effektivitet i offentlig sektor. Dimensioner för effektivitet i en 

process undersöktes genom att granska den öppna upphandlingen av 

intensivvårdstryckkammaren Nemo till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Tidigare 

studier inom området har visat att effektivitet är svårt att mäta på grund av den offentliga 

organisationens komplexa karaktär. Samordning av det extrema händelseförloppet under 

upphandlingen samt resurshanteringen utmanade ledningen av projektet till en kreativ och 

krävande process. Upphandlingen styrdes utifrån Lagen om offentlig upphandling vilken 

påverkade att de utvärderingsmetoder som användes under processen följde efter reglerade 

standarder. Den slutgiltiga utvärderingen utanför förutbestämda och regelbundna rutiner 

saknades helt vilket styrker vår slutsats om att det sätt som upphandlingar utvärderas på idag 

behöver ses över. Den bristfälliga statistiken inom området skulle avsevärt kunna förbättras 

med hjälp av nya metoder för att undersöka upphandlingens effektivitet i sin helhet. Den här 

fallstudien innehåller ett flertal olika metoder där urvalet har bestått av de personer som har 

haft det största och tyngsta ansvaret under upphandlingens process. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Effektivitet i offentlig sektor 

Jacobsen och Thorsvik hävdar att definitionen av effektivitet är mycket abstrakt när den 

används inom offentliga organisationer. Enligt denna definition av en organisations 

effektivitet menas att organisationen endast använder de resurser som är nödvändiga för att 

producera en enhet eller vara.1 En organisations effektivitet kan delas in i inre och yttre 

effektivitet. I vilken grad organisationen uppfyller sina mål utgörs av den inre effektiviteten. 

Förhållandet mellan omgivningens krav och förväntningar samt hur organisationen uppfyller 

dessa är den yttre effektiviteten. Diskussionen om effektivitet har som utgångspunkt: för att 

en organisation ska vara effektiv måste det finnas en strävan att uppfylla både den inre och 

yttre effektiviteten.2 

 

Inom den offentliga sektorn är de flesta målsättningar kontinuerliga vilket medför att det är 

svårt att veta när målet har uppnåtts. Det är svårt att utforma ett sammanhängande flöde 

mellan mål, medel och hierarki. Genom att flera olika faktorer samverkar tenderar 

målsättningar inom dessa organisationer att bli komplexa och kompromisspräglade. På grund 

av detta utformas målsättningarna i form av att något ska bedrivas istället för att ges klara 

definitioner och tidsramar. Detta gör att graden av måluppfyllelse blir svår att mäta. Att 

offentliga organisationer ska drivas kostnadseffektivt och samtidigt förmedla centrala 

samhällsvärden medför problematik gällande effektivitet i organisationen. Mindre lönsamma 

investeringar kan inte uteslutas i den offentliga organisationen på grund av detta. Som 

exempel kan nämnas idealet om ”lika behandling” vilket strider mot kravet på effektivitet. 

Detta eftersom att effektiviteten i sig leder till ett behov av snabb och lokal anpassning 

samtidigt som idealet om ”lika behandling” medför att regelverk styr och leder till en formell 

hantering. Dessa faktorer bidrar till att det är de kostsamma lösningarna som väljs.  

 

Den komplexa bilden av effektivitet och den grad i vilken mål uppfylls förstärks av att 

offentliga organisationer styrs formellt av valda politiker. Jacobsen och Thorsvik menar att 

politikens kärna består av konflikt mellan olika intressen och att det inte är ovanligt att 

                                                 
1 Jacobsen. D.I, Thorsvik. J, Hur moderna organisationer fungerar, (Lund: Studentlitteratur, 1998) 
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politiska mål visar på politisk oenighet och kompromisser. Politiska mål blir centrala 

symboler istället för riktlinjer för konkret handling vilket medför att konflikten finns internt i 

den offentliga organisationen. För att motverka detta är det viktigt att offentliga mål är 

långsiktiga samt att pågående åtgärder bör följas upp. ”Orealistiska mål skapar oundvikligen 

en situation där de anställda i sitt dagliga arbete sätts under tryck att omdefiniera mål och 

modifiera omfång, karaktär och innehåll i verksamheten med utgångspunkt från vad de har 

resurser att klara av” 3. 4  

 

Forskaren D. Greiling har undersökt problematiken med att mäta effektivitet i den offentliga 

sektorn. Greiling menar att det inte är tillräckligt att endast mäta effektivitet utifrån 

parametern prestation och hävdar att det krävs fler studier inom området.5 L. U. Hendrickson 

och D. B Tuttle använder sig i studien ”Dynamic management of the environmental 

enterprise: aqualitative analysis” av en modifierad modell av den öppna systemmodellen för 

att få ett bredare perspektiv än det som mätning av prestation ger för att undersöka 

organisationens faktorer för effektivitet.6 I en studie utförd av nämnden för 

näringslivsutveckling (NUTEK) och nämnden för offentlig upphandling (NOU) gällande 

innovation och förnyelse inom offentlig upphandling diskuteras faktorer som påverkar 

processens effektivitet negativt. Bland annat visar studien att ett otydligt regelverk skapar 

osäkerhet i genomförandet samt att det administrativa och rutinmässiga arbetet i samband 

med mindre inköp beskrivs som en börda. Även saknad av kompetens och rådgivning hindrar 

en effektiv arbetsprocess. Uppföljning och utvärdering är också faktorer som ofta saknas 

inom offentlig upphandling. Vidare menar NUTEK och NOU att för att förbättra 

effektiviteten inom området behövs samordning, resurser och kompetensutveckling samt 

regelbundna och löpande rutiner för utvärdering och utveckling.7 Forskning inom detta 

område har resulterat i åtgärder för att förbättra effektiviteten inom den offentliga 

upphandlingen. Bland annat har Stockholms Läns Landsting (SLL) startat projektet ”Smarta 

                                                                                                                                                         
2 Abrahamsson, B och Andersen, J.A, Organisation, (Malmö: Liber Ekonomi, Upplaga 3, 2000) 
3 Jacobsen. D.I, Thorsvik. J, Hur moderna organisationer fungerar, (Lund: Studentlitteratur, 1998), s.56 
4 Jacobsen. D.I, Thorsvik. J, Hur moderna organisationer fungerar. 
5 Greiling, D. (2006). Performance measurement: a remedy for increasing the efficiency of public services? 
[www dokument]. URL http://www.emeraldinsight.com/10.1108/17410400610682488  
6 Hendrickson, L.U och Tuttle, D.B. (1997). Dynamic management of the environmental enterprise: a qualitative 
analysis [www dokument]. URL http://www.emeraldinsight.com/10.1108/09534819710175875 
7 Nutek. (2006). Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse, Redovisning av 
regeringsuppdrag [www dokument]. URL http://fm2.nutek.se/forlag/pdf/r_2006_21.pdf 
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Inköp i Landstinget” (SMIL). Detta är en instans som arbetar med att samordna den offentliga 

upphandlingen inom landstinget för att därigenom effektivisera processen. 8 

 

1.1.2 Offentlig upphandling i Sverige 

Offentlig upphandling innebär inköp av varor och tjänster till kommuner, landsting och övriga 

statliga myndigheter. Dessa inköp omfattar stora belopp och har stora konsekvenser för 

näringsliv och offentlig sektor. Trots detta saknas grundläggande information om den 

offentliga upphandlingen och dess omfattning i Sverige. Till exempel saknas det en 

sammanställning på vilka organisationer som omfattas av lagstiftningen och tillförlitliga data 

på vad och hur mycket som upphandlas samt vilka företag som levererar. Under år 2004 

beräknades Sveriges kommuner och landsting att upphandla varor och tjänster för cirka 100 

miljarder kronor respektive cirka 70 miljarder kronor.  Detta enligt regeringens kommitté som 

ansvarar för att upphandlingens process i Sveriges offentliga sektor ska bli mer effektiv och 

därmed leda till fortsatt välfärd, trygghet och tillväxt. Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) 

nationalräkenskaper upphandlade Sveriges offentliga sektor under år 2005 varor och tjänster 

för 279 miljarder kronor samtidigt som det gjordes investeringar för 80 miljarder kronor. 

Totala summan för detta blir cirka 359 miljarder kronor vilket motsvarar 13,4 procent av 

BNP. Dessa siffror ger en bild av den offentliga upphandlingens omfattning i Sverige men på 

grund av bristande statistik inom området är de inte helt korrekta. Till exempel innefattas inte 

inköp av affärsverk och statliga - och kommunala bolag trots att de omfattas av Lagen om 

Offentlig Upphandling (LOU) vilken reglerar den offentliga upphandlingen i Sverige. 

Samtidigt ingår vissa upphandlingar vilka inte omfattas av LOU så som till exempel hyror för 

lokaler och vissa produkter för försvaret.9 

 

Den offentliga upphandlingens regelverk 

Upphandlingsprocessen regleras genom EG-direktiv, världshandelsorganisationens (WTO) 

avtal om offentlig upphandling (Government Procurement Agreement, GPA) och Lagen om 

offentlig upphandling (LOU). GPA-reglerna är införlivade i EG: s upphandlingsdirektiv vilka 

                                                 
8 Intervju Katie Andersson, upphandlare och koordinator för projektet, intervju av Åsa Ludvigsson och Varpu 
Valkeinen, 20 april, 2007 
9 Regeringen. (2004). Samordnad upphandling [www dokument]. URL 
www.regeringen.se/content/1/c6/02/77/07/473b4642.pdf 
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i sin tur är införlivade i LOU. Lagstiftningen syftar till att skapa fri rörlighet för varor och 

tjänster samt att främja den fria konkurrensen.10 

 
I Sverige är det främst svensk lagstiftning som är gällande vilket innebär att LOU reglerar all 

offentlig upphandling. Detta innebär att upphandlande enheter ska följa lagen vid i stort sett 

all anskaffning, köp, hyra och leasing av varor och tjänster. Bestämmelserna i LOU ska dock 

tolkas mot grundläggande EG-rättsliga principer så som principen om: fri rörlighet för varor, 

etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster. Även likabehandlingsprincipen, 

principen om icke-diskriminering, principen om ömsesidigt erkännande, 

proportionalitetsprincipen och transparensprincipen ska beaktas.11 NOU är en statlig 

myndighet som utövar tillsyn över att gällande lagar och avtal efterlevs. Utöver detta ansvarar 

NOU för att sprida information om upphandling, lämna stöd till regeringskansliet samt att 

följa utvecklingen på upphandlingsområdet inom Europeiska Unionen (EU) och WTO.12 

 

1.1.3 Upphandlingens beslutsordning 

Kommunallagen, KL (1991:900), trädde i kraft 1 januari 1992. I denna lag regleras bland 

annat kommuner och landstings politiska organisationer, uppgiftsfördelningen mellan olika 

organ samt beslutsfattandet i kommuner och landsting. Utgångspunkten i denna lagstiftning är 

att fullmäktige är den instans som beslutar i ärenden beträffande mål och riktlinjer i kommun 

och landsting, (KL 3 kap. 9§). Denna bestämmelse bygger på 1 kap. 7§ i regeringsformen där 

det framgår att beslutanderätten i kommunerna och landstingen endast får utövas av valda 

församlingar. Fullmäktige utser ledamöter till nämnder och styrelser vilka ansvarar för olika 

delar av verksamheten. Fullmäktige har även makten att delegera en viss beslutanderätt till 

nämnderna. Nämndernas primära uppgift är att handha kommunens och landstingets 

förvaltning. Även nämnderna får delegera viss beslutanderätt till ett utskott, en ledamot eller 

ersättare samt till anställda inom kommun och landsting. Nämnden ska fatta de beslut som rör 

verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.  Den viktigaste nämnden är 

landstingsstyrelsen vars uppgift är att leda och samordna landstingets verksamhet och 

ekonomi. Landstingsstyrelsen förbereder de ärenden som ska behandlas av 

                                                 
10 Statlig inköpssamordning. (2007). Frågor och svar[www dokument]. URL  
http://www.avropa.nu/templates/faqlist____34.aspx   
11 Regeringen. (2004) Samordnad upphandling [www dokument]. URL 
www.regeringen.se/content/1/c6/02/77/07/473b4642.pdf 
12 NOU nämnden för offentlig upphandling, Kort om LOU lagen om offentlig upphandling, (Stockholm: 
publicerad broschyr från NOU, 2002) 
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landstingsfullmäktige, svarar på remisser från bland annat regeringen och fastställer 

internbudget för landstingsstyrelsens förvaltning.13 

 

1.2 Presentation av undersökningsområde 

1.2.1 Offentlig upphandling 

De varor och tjänster som det beslutas om ska köpas in till den offentliga sektorn i Sverige 

utgör området för den offentliga upphandlingen. Den offentliga upphandlingen styrs regionalt 

inom de olika landstingen. Tjänster som upphandlas delas in i två huvudkategorier nämligen 

A- och B-tjänster. A-tjänster innefattar de tjänster som kan bli föremål för gränsöverskridande 

handel så som till exempel marknadsundersökningar, fastighetsförvaltning och fortlöpande 

underhåll. B-tjänster utgörs av tjänster som är mindre lämpliga för gränsöverskridande handel 

såsom bland annat hälso- och sjukvård samt socialtjänster.14 15 Det sammansatta beräknade 

värdet för hela upphandlingens livslängd utgör det så kallade ”tröskelvärdet” för 

upphandlingen. Tröskelvärdet för varor och tjänster är i dagsläget 1,7 miljoner kronor enligt 

NOU. Beroende på den beräknade kostnaden för det som ska anskaffas delas upphandlingen 

upp i två kategorier; ”upphandling över tröskelvärde” och ”upphandling under tröskelvärde”. 

Tröskelvärdet indikerar även hur annonseringskravet för upphandlingen ser ut. Annonsering 

innebär att upphandlingen aviseras via annons till leverantörer och görs i syfte att alla för 

upphandlingen relevanta aktörer ska kunna få information om genomförda och kommande 

upphandlingar. Vid upphandling över tröskelvärdet tvingar lagstiftningen till annonsering i 

hela EU-området via Bryssel. Bland annat används EU:s kanal ”Tenders Electronic Daily” 

(TED) vid annonsering16.17 Upphandling under tröskelvärdet har inget tvingande 

annonseringskrav och innehar således större frihetsgrader i sitt utförande. 

 

Det finns tre olika former av upphandlingar över tröskelvärdet nämligen öppen, selektiv och 

förhandlad upphandling. Dessa används vid upphandling av varor, byggentreprenad samt 

                                                 
13 Stockholms läns landsting. (2006). Den politiska processen [www dokument]. URL 
www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=614 
14NOU nämnden för offentlig upphandling, Kort om LOU lagen om offentlig upphandling, (Stockholm: 
publicerad broschyr från NOU, 2002) 
15 NOU. (2005). Klassificering av A- respektive B-tjänster [www dokument]. URL 
http://www.nou.se/annonsklass.html 
16 TED, tenders electronic daily. (2007). Tillägg till europeiska unionens officiella tidning [hemsida]. URL 
http://ted.europa.eu/ 
17 NOU nämnden för offentlig upphandling, Kort om LOU lagen om offentlig upphandling. 
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inom försörjningssektorerna och för A-tjänster. Inom den öppna upphandlingen har alla 

intresserade leverantörer rätt att lämna in anbud som stämmer överens med anbudsförfrågan 

och vid den selektiva- och förhandlade upphandlingen inbjuder anbudsgivaren ett antal 

leverantörer att lämna in anbud. Tidsramarna för dessa upphandlingar sträcker sig mellan 37 

till minst 52 dagar. Under tröskelvärdet finns den direkta och förenklade upphandlingen samt 

urvalsupphandling. I den direkta upphandlingen sker upphandlingen direkt med enskild 

leverantör. Denna form används inom alla områden om upphandlingens värde är lågt eller om 

det finns särskilda skäl för detta. Upphandlingen har heller inte några tidsramar. Den 

förenklade- och urvalsupphandlingen innebär att upphandlaren tillåts förhandla med en eller 

flera anbudsgivare. Användningsområdet är vid upphandling under tröskelvärde av varor och 

byggentreprenad samt inom försörjningssektorerna A-tjänster och alla B-tjänster. Tidsfristen 

är minst tio dagar från den dagen då ansökningsinbjudan gjorts.18 19 

 

Organisation och processbeskrivning för en offentlig upphandling 

Det specifika projektets organisation skapas efter identifiering av behov för investering samt 

godkännande av investeringen från en högre instans. Denna organisation består av styrgrupp, 

projektledare, referensgrupp och projektgrupp20. En projektgrupp är ofta indelad i mindre 

arbetsgrupper.  Styrgruppens funktion är att besluta om övergripande målsättning och om 

projektets specifika ramar och dess förutsättningar. Gruppen beslutar också om eventuella 

ändringar inom projektet. Direktiven från styrgruppen ska vara skriftliga, vägledande, tydliga 

och resultatinriktade. Detta för att förstärka de ramar som projektet har. Projektledarens roll är 

att verka för att projektgruppen genomför de aktiviteter som är nödvändiga för att nå 

projektets mål. Det förutsätts att projektledaren använder projektets resurser optimalt. 

Projektgruppen säkerställer att projektet uppfyller fastställt syfte och mål. De ansvarar för det 

löpande arbetet och detaljbeslut under hela upphandlingens gång. Referensgruppen fungerar 

som stöd för projektarbetet i form av att vara idégivare, rådgivare eller bollplank. Gruppen har 

ingen beslutsrätt eller något direkt inflytande.21 

 

Upphandlingen består av nio steg vilka kan variera något beroende på vilken upphandling 

som ska genomföras. Processen startar med en förstudie som innebär att marknaden och 

                                                 
18 Wickström, M, (Offentlig Upphandling), Föreläsning: Medicintekniska Institutionen, Karolinska Institutet, 29 
maj, 2006 
19 NOU nämnden för offentlig upphandling, Kort om LOU lagen om offentlig upphandling. 
20 Ludvigsson, Å, Valkeinen, V. Resursberoende av medicintekniska produkter inom offentlig upphandling, 
(Stockholm: B-uppsats på Södertörns Högskola, 2007) 
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användarbehovet undersöks samt att de tidigare ramavtalen utvärderas och att en  

övergripande kravformulering görs. Efter det första steget tas beslutet om upphandlingen 

enligt LOU. I det andra steget beslutas även om upphandlingens omfattning och dess 

annonsering. Det tredje steget kallas för förfrågningsunderlaget. Under den här fasen skickar 

upphandlaren anbudet till möjliga leverantörer, det vill säga till anbudsgivaren. 

Förfrågningsunderlaget innehåller en specifikation av samtliga krav för upphandlingen. När 

anbudet har kommit in till upphandlaren kontrolleras anbudsgivarens ekonomiska och 

tekniska förmåga i form av referenser. Det femte steget innebär utvärdering av anbud. Här 

utvärderas hur både skall- och börkrav har uppfyllts.22 Skallkrav är de teknologiska, 

ekonomiska och administrativa krav som leverantören måste uppfylla. Börkrav ställs inom 

samma områden som skallkraven men dessa behöver inte vara uppfyllda. Börkrav utvärderas 

utifrån hur de uppfylls med hjälp av olika mätbara metoder.23 Även prisjämförelser mellan 

anbud görs utifrån prioriteringen ”det mest ekonomiskt fördelaktiga” samt att det produkt- 

och tjänsteutbud som leverantören kan erbjuda kontrolleras. Under beslutssteget väljs 

leverantör och informationen om beslutet skickas till samtliga berörda parter. Nästa steg i 

processen är att teckna ramavtal. Dessa avtal innefattar villkor om möjlig förlängning och det 

är också möjligt att avropa (beställa) från avtalen utan egen upphandling. De politiska 

instanserna har ansvaret att informera om upphandlingen via till exempel pressmeddelanden. 

Detta sker under steg åtta. Förvaltning av den upphandlade produkten är det sista steget i 

processen. Här uppdateras ramavtal gällande nya priser och versioner samt att kontakt hålls 

med leverantörer och användare samtidigt som uppföljning sker.24 

 

1.2.2 Karolinska Universitetssjukhuset 

Karolinska sjukhuset (KS) med sina två enheter i Huddinge och Solna är ett av de största 

sjukhusen i Europa. Sjukhuset är ledande för den medicinska utvecklingen i Sverige och 

fokuserar sin verksamhet på tre områden: sjukvård, forskning och utbildning.25 Enheten för 

offentlig upphandling på KS har 17 personer anställda som arbetar med att genomföra 

                                                                                                                                                         
21 Lööw. M, Att leda och arbeta i projekt, (Malmö: Liber, 2005) 
22 Statlig inköpssamordning. (2007). Upphandlingsprocessen [www dokument]. URL 
http://www.avropa.nu/templates/page____60.aspx 
23 Intervju Katie Andersson, upphandlare och koordinator för projektet, intervju av Åsa Ludvigsson och Varpu 
Valkeinen, 20 april, 2007 
24 Statlig inköpssamordning. (2007). Upphandlingsprocessen  
25 Karolinska Universitetssjukhuset. (2007). Om sjukhuset [www dokument] URL 
http://www.karolinska.se/templates/DivisionStart____45644.aspx?epslanguage=SV  
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upphandlingar av varor och tjänster vilka är nödvändiga för att kunna bedriva verksamheten. 

De ansvarar också för alla avrop på sjukhuset.26  ”Avropsavtal är en köprättslig term som 

innebär att köparen under en viss bestämd tid har rätt och vanligen också skyldighet att hos 

säljaren vid olika tidpunkter under avtalstiden beställa, avropa, vissa delar av den i 

avropsavtalet bestämda kvantiteten”.27 KS:s omsättning uppgår till 10 MDR SEK årligen 

varav 2 MDR SEK används till inköp av produkter. Begreppet produkter innefattar både varor 

och tjänster och fördelningen av inköpen är enligt följande: 

 

1. Förbrukningsmaterial 42 % (840 MSEK) 

2. Utrustningar 20 % (420 MSEK) 

3. Läkemedel 19 % (370 MSEK) 

4. Tjänster 19 % (370 MSEK)28 

 

Sektionen för ”Hyperbar oxygenbehandling” (HBO-sektionen) på KS i Solna innefattar en 

nyinvigd avdelning samt en drygt ett år gammal intensivvårdsavdelning vilken utgörs av 

tryckkammaren ”Nemo”. Nemo inryms i en byggnad specialdesignad för ändamålet och är 

världsunik med sin rektangulära form och storlek, 15m lång och 4m bred. Tryckkammaren 

har kapacitet att behandla 1-2 stycken intensivvårdspatienter dygnet runt och i övrigt rymmer 

den 3-4 stycken patienter, både sittande och liggande, tillsammans med vårdpersonal. Nemos 

utformning och behandlingsutrymme möjliggör behandling med syrgas av medvetslösa och 

svårt skadade patienter där vårdpersonal måste kunna vara närvarande. Investeringen av 

Nemo bidrar även till att barn och patienter med svåra neurokirurgiska skador kan behandlas i 

tryckkammare. Dessa patientgrupper har det tidigare varit komplicerat att ge behandling i den 

gamla tryckkammaren. 29 30 31  Inom HBO-sektionen på KS som är den största i sitt slag både 

                                                 
26 Karolinska Universitetssjukhuset. (2007). Upphandlingssektionen [www dokument]. URL 
http://www.karolinska.se/templates/Page____35699.aspx?epslanguage=SV  
27 Nationalencyklopedi. (den 8 maj 2007). Avropsavtal [www dokument]. URL 
http://www.nationalencyklopedin.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t
_word=avropsavtal&btn_search=S%F6k+i+NE 
28 Wickström, M, (Offentlig Upphandling), Föreläsning: Medicintekniska Institutionen, Karolinska Institutet, 29 
maj, 2006 
29 Karolinska Universitetssjukhuset. (2004). Ny, större och modernare tryckkammare för intensivvård [www 
dokument]. URL http://www.karolinska.se/templates/page____51899.aspx?epslanguage=SV 
30 Karolinska Universitetssjukhuset. (2006). Nya tryckkammaren igång [www dokument]. URL 
http://www.karolinska.se/templates/page____67028.aspx?epslanguage=SV   
31 Karolinska Universitetssjukhuset. (2007). Ny tryckkammaravdelning bättre för barn [www dokument]. URL 
http://www.karolinska.se/templates/page____71701.aspx?epslanguage=SV 
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nationellt och i Europa behandlas cirka 3500 patienter per år. Denna verksamhet är även 

världsledande inom forskning och utveckling av hyperbarmedicinen.32 

 

1.3 Problemformulering 

Det finns inte tillförlitlig statistik att tillgå om den offentliga upphandlingens omfattning i 

Sverige. 33 Detta faktum borde försvåra vid utvärdering av organisationens effektivitet på 

grund av att det inte finns material att göra jämförelser med. Utifrån de vetenskapliga fakta 

som har använts i samband med undersökning av effektivitet i den offentliga sektorn saknas 

det en användbar metod. Kan detta bero på att mätning av effektivitet är oerhört svårt att 

utföra inom den offentliga sektorn? 

 

Upphandlingen av Nemo återspeglar tidigare nämnd problematik gällande effektivitet och 

mätningen av denna. För viss problematik som har uppstått under processen har det inte 

funnits standardiserade eller reglerade lösningar att tillämpa vilket grundar sig i 

upphandlingens unika och komplexa karaktär. Vilka krav på effektivitet finns det inom 

organisationen och hur säkerställs att dessa uppfylls? På vilket sätt påverkar det specifika 

uppdraget graden av effektivitet? Vilka faktorer påverkar effektiviteten i den upphandling 

som undersöks? 

 

1.4 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att utifrån fyra dimensioner för effektivitet undersöka den offentliga 

upphandlingen av intensivvårdstryckkammaren Nemo. 

 

1.5 Perspektiv 

Begreppet effektivitet inom organisationsteorin kan förklaras utifrån två förhållningssätt, 

nämligen det rationalistiska och det systemteoretiska. Den systemteoretiska synen menar att 

uppfyllda mål inte är ett tillräckligt kriterium för att mäta effektivitet i en offentlig 

organisation. Detta påstående grundar sig i att offentliga organisationer är alldeles för 

                                                 
32 Intervju Katie Andersson, upphandlare och koordinator för projektet, intervju av Åsa Ludvigsson och Varpu 
Valkeinen, 20 april, 2007 
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komplexa för att undersökas endast med hjälp av ett kriterium. Forskarna, Katz och Kahn, 

inom den systemteoretiska synen har i stället för att endast mäta uppfyllandet av målet 

introducerat fyra andra mätbara dimensioner för att mäta effektivitet. Dessa dimensioner är: 

överlevnad som det yttersta kriteriet, intressenter i preferensmässig ordning, 

aktivitet/produktivitet som organisationsmässig effektivitet och organisationsmässigt bidrag 

till suprasystemet/samhället. I den här uppsatsen kommer följande mätbara kriterier utifrån 

teorins dimensioner undersökas: åtgång av resurser, hantering av processens delmål, det 

primära målet samt bidraget till samhället. Med hjälp av detta tillvägagångssätt går det att 

utöka perspektivet för effektivitet inom den offentliga sektor som upphandlingen befinner sig 

i.34 

 

2. Metod 

Undersökningens problemområde styr valet av den övergripande ansatsen som används i 

studien. Undersökningsproblemet innefattar ett fall med dess olika detaljer både i tid och rum. 

Därför är den valda strategin fallstudie vars målsättning är att belysa det generella med hjälp 

av det enskilda. I den här fallstudien är fokus på en enhets enskilda arbetsprocess med dess 

relationer och händelser. Det som studeras är de orsaker som gör att vissa effektivitetsresultat 

uppstår i stället för att undersöka vilka de egentliga resultaten är. I studien har det använts ett 

flertal metoder och datakällor för att kunna belysa fallet så tydligt som möjligt. Beslutet att 

välja det specifika fallet för studien grundar sig i den unika och extrema karaktär som präglar 

processen. Denna har ett egenvärde i sig som gör att intresset för fallet är stort främst inom 

hälso- och sjukvården. Även andra instanser så som politiker, upphandlingsenheter och 

aktörer vilka utifrån sin arbetsroll har behov av att säkerställa att den specifika behandlingen 

finns att tillgå har visst intresse i processen. Trots att upphandlingen av Nemo kännetecknas 

av ett speciellt händelseförlopp är den applicerbar i ett bredare sammanhang.  

 

2.1 Urval 

Undersökningens population utgörs av de parter som på olika sätt har varit delaktiga i 

upphandlingen. Populationen för projektet består av tre grupper: styrgrupp, projektgrupp och 

                                                                                                                                                         
33 Nutek. (2006). Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse, Redovisning av 
regeringsuppdrag [www dokument]. URL http://fm2.nutek.se/forlag/pdf/r_2006_21.pdf 
34 Abrahamsson, B och Andersen, J.A, Organisation, (Malmö: Liber Ekonomi, Upplaga 3, 2000) 
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referensgrupp där varje deltagare i grupperna har haft sin primära uppgift i förhållande till 

projektets fortlöpande. Urvalet för samtliga metoder utifrån den valda populationen har gjorts 

med hjälp av hänvisningar från nyckelpersoner inom upphandlingsenheten. Genom detta 

tillvägagångssätt har det gjorts möjligt att få tillgång till respondenter som har haft en 

betonande roll för genomförandet av upphandlingen. Samtliga respondenter har besuttit 

ledande positioner i de arbetsmoment och grupper som har ingått i projektet. Urvalet har 

medfört en god innehållsmässig precision för uppsatsarbetet. 

 

2.2 Använd metod för datainsamling 

För att få en översiktlig kunskap och för att öka förståelsen för det valda ämnesområdet har 

det först gjorts en fördjupning i skriftliga källor. Dessa källor bestod av information och 

förtydligande av ämnet i sig samt tidigare undersökningar inom forskningsområdet. Även 

material gällande den specifika upphandlingen har använts. Materialet har hämtats från 

litteratur, tidskrifter, webbplatser, statspublikationer och upphandlingsenhetens arkiv. På det 

här sättet har det kunnats skapa en trovärdig och representativ grund för det fortsatta arbetet. 

Tillgången till upphandlingsenhetens arkiv har möjliggjort ett säkerställande av skriftliga 

datas autenticitet. 

 

Vid sökning av datamaterial från Internet har bland annat följande sökord använts: offentlig 

upphandling, upphandling vid offentlig sektor, KS, tryckkammarbehandling, HBO, den öppna 

systemmodellen, Katz och Kahn, effektivitet, Public sector organizations, målstyrning, 

Stockholms Läns Landsting. 

 

Processen med dess olika delar och karaktäristika har med hjälp av insamlat datamaterial 

kunnat kartläggas på ett sanningsenligt sätt. Intervjun med projektets koordinator, intervjuer 

med projektets deltagare i form av ett frågeformulär, möten med personal från 

upphandlingsenheten samt material från upphandlingsenhetens arkiv har tillfört ett brett 

spektra av datamaterial till undersökningen. Samtliga dessa faktorer har medfört att 

undersökningen har varit möjlig att genomföra. Det subjektiva urvalet för intervjun är ett 

medvetet val riktat mot projektets nyckelperson nämligen den upphandlare vars roll även är 

att vara ansvarig koordinator för projektet. Med hjälp av hennes särskilda kvalitéer och 

relevans för undersökningstemat har det skapats en stark tillit till innehållet i datamaterialet. 
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Det har använts en semistrukturerad intervju med färdigstrukturerade ämnesområden. Den 

detaljerade informationen från intervjun baserades på personens erfarenheter och känslor 

gällande projektet. Intervjuanden har kunnat utveckla ordningsföljden av ämnesområden fritt 

utefter sina synpunkter och med öppna svar. Valet att låta intervjuanden leda situationen 

utifrån hennes kunskap inom området har gjorts medvetet för att inte hindra eller avgränsa det 

för oss okända datamaterialet. Intervjun spelades in på kassettband för att möjliggöra en 

senare analys och återkoppling till materialet. 

 

Tretton stycken frågor har skickats via post och e-post till elva stycken respondenter. De 

samtliga respondenterna har haft en ledande roll med varierande grad av ansvar under 

upphandlingsprocessen. Urvalet har bestämts utifrån den intervjuade personens hänvisning till 

betydande deltagare av projektet. Den här personens kännedom av projektet har gett en god 

validitet av insamlat datamaterial gällande både urvalet och projektets olika moment. Här har 

även syftet i uppsatsen spelat en viktig roll för att  granska  projektet och för att sedan vidare 

kunna undersöka effektivitet utifrån de fyra dimensionerna. 

 

Val av ämnesområden i frågeunderlaget har fastställts utifrån teorins ramar samt grundats på 

behovet för data inför analys. Vid formulering av frågorna har det tagits hänsyn till 

respondenternas arbetsmässiga bakgrund. Frågornas ordningsföljd är formad utifrån den 

naturliga följden av innehållet i processen. För att få en maximal svarsfrekvens kontaktades 

samtliga respondenter via telefon innan underlaget skickades ut. Svarsfrekvensen blev åtta 

personer av samtliga elva respondenter. Detta på grund av att en av respondenterna var 

föräldraledig, en hade bytt arbete samt ett av breven med frågor blev returnerade av posten. 

Genom användning av den här metoden för datainsamling har oönskad personlig interaktion i 

samband med åsiktsfrågor mellan forskare och respondenter kunnat elimineras. Den kända 

nackdelen med studier utan personlig kontakt är dess tidskrävande karaktär vilket har 

verifierats även i det här arbetet. Syftet som har önskats att uppnå med valda 

datainsamlingsmetoder har styrts via behovet av insamling av datamaterial. Detta för att 

kunna kartlägga och utöka förståelse för processen samt att få tillgång till ett kompletterande 

detaljmaterial. 
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2.3 Hantering av insamlad data 

Efter insamlingen av data har materialet sammanställts och sedan strukturerats utifrån teorins 

utformade ordningsföljd. Denna ordningsföljd har även lagt grunden till frågorna i 

frågeformulären. Som resultat av detta tillvägagångssätt har resultatredovisning och analys av 

materialet kunnat göras systematiskt.  Detta arbetssätt har också underlättat för att kunna 

genomföra undersökningen. Resultatredovisningen följer teorins strukturella ramar varefter 

tolkningar av dessa följer i form av en analys. I analysen har de empiriska observationerna 

belysts med hjälp av den teoretiska referensramens begrepp och modeller. Detta har skett i 

systematisk ordning utifrån datainsamlingsmetoder. Först har den personliga intervjun 

analyserats och sedan har analysen av materialet från de skickade frågorna samt arkiv- och 

kompletterande material analyserats. Analysen och tolkningen har skett med hjälp modellen 

som har blivit skapat utifrån de vetenskapliga perspektiven av den öppna systemmodellen.35 

 

3. Teori  

3.1 Referensram 

Teorin som används är Katz och Kahns ”Open systems model” vilken på svenska kallas för 

”Den öppna systemmodellen”. Denna modell ingår i Contingency-synen vilken betraktar 

organisationen med dess överlevnad, tillväxt och effektivitet. Allt utifrån omgivningens olika 

faktorer vilka består av yttre krafter så som ekonomi, teknologi, sociala, kulturella, politiska 

och legala. Till dessa krafter ska organisationen anpassa sina interna förhållanden.36 

Organisationen ska på så sätt strukturera sitt beroende av omgivningen både internt och 

externt. Detta samtidigt som organisationen ska ta hänsyn till situationens varierande faktorer. 

Organisationens förmåga att anpassa sig efter sin omgivning samt dess pågående situation är 

ett samspel mellan tillstånd och process som sker i organisationen. Desto bättre denna 

anpassning genomförs desto framgångsrikare är organisationen.37 

                                                 
35 Se Figur 2 
36 Palmer, A, Hartley, B, The business environment, (UK: Mc Graw-Hill Education, 5th edition, 2006) 
37 Abrahamsson, B, Andersen, J.A, Organisation, (Malmö: Liber Ekonomi, Upplaga 3, 2000) 
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Figur 1 Katz och Kahn, Den öppna system modellen38 
 

Modellen betraktar organisationen som ett öppet system vilket utvecklas utifrån dess tekniska 

kärna samt det interna integrationsbehovet i kombination med omgivningens faktorer. Den 

tekniska kärnan innebär kärnkompetensen som behövs för att förvandla input till output39. 

Andra viktiga komponenter i modellen är input och omvandlingsprocess även kallade 

transformation och output. Input består av de resurser som är nödvändiga för organisationen 

så som till exempel råmaterial, personal, kunskap, kapital, information, leverantörer, 

utrustning och legal auktoritet. Nyckeln till organisationens effektivitet handlar kortfattat om 

hur organisationen förvärvar sina värdefulla resurser40. Dessa resurser fås ifrån omgivningen 

och omvandlas i processen för att sedan återges i form av output tillbaka till omgivningen. 

Output kan bestå av produkter så som varor och tjänster eller de idéer inom organisationen 

som har producerats under omvandlingsprocessen. Mätbarheten av output kan kvantifieras 

och kvalificeras genom organisationens produktivitet eller genom humana faktorer så som 

beteende och arbetsinsats. Output kan även mätas via ett subjektivt resultat så som anställdas 

tillfredställelse med sin egen arbetsinsats eller upplevd kvalitet av arbetslivet. 

Omvandlingsprocessen inkluderar olika samarbetsfaktorer vilka är aktiviteter mellan individer 

och grupper. Dessa resulterar direkt eller indirekt till inputs omvandling till output. Vilka 

aktiviteter som behövs beror på mentala och fysiska faktorer samt hur tekniskt utvecklade de 

                                                 
38 Hatch, M.J, Organization Theory, (Oxford: Oxford, second edition, 2006), s.122. 
39 Hendrickson, L.U och Tuttle, D.B. (1997). Dynamic management of the environmental enterprise: a 
qualitative analysis [www dokument]. URL http://www.emeraldinsight.com/10.1108/09534819710175875 
40 Hendrickson, L.U och Tuttle, D.B. (1997). Dynamic management of the environmental enterprise: a 
qualitative analysis  
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är. Hur dessa aktiviteter ser ut kommer an på den bransch som organisationen befinner sig i. 

Processdeltagares mål synliggörs av de förväntningar de har för själva processen samt till 

processens input och output i ett framtida perspektiv. 

 

Utvecklingen av organisationens struktur, från primitiv till fullt utvecklad, fördelas på olika 

nivåer. Med organisationens struktur menas relationer mellan individer, grupper och enheter 

inkluderat deras roller och positioner till varandra under processen. De olika nivåerna innebär 

olika typer av aktiviteter vilka varierar med graden av integration och differentiering. Enligt 

contingency-teorin kan differentiering definieras efter graden av formalitet, orientering mellan 

uppgift versus relation samt efter graden av tid och orientering av mål i en organisation. 

Integrationen definieras med graden av processdeltagares likartade inriktning. De mest 

framgångsrika organisationer är de vars nivå av differentiering samt nivå av integration 

stämmer överens med den efterfråga som finns i omgivningen. 

 

Stödjande aktiviteter utvecklas först i organisationen och innebär aktiviteter fokuserade på att 

omvandla råmaterial till en produkt. Processer ska ske flytande med hjälp av aktiviteter som 

möjliggör input, produktion och output. Differentieringsgraden med stödjande aktiviteter är 

hög på grund av aktiviteternas efter varandra följande placering i processen vilka trots detta 

påverkar varandra ömsesidigt. Katz och Kahn exemplifierar processens faser med hjälp av 

funktioner som inköp (input), produktion och försäljning (output). Det ska bevaras balans 

mellan funktionerna för att organisationen ska motsvara det inkommande materialet med 

utgående produktion. Uppehållande aktiviteter gör att organisationen kan behålla sin färdighet 

för att genomföra aktuella processer. Organisationen behöver driva sina 

utvärderingsaktiviteter gällande resurshantering, storleken av produktion och behovet för 

personal samt omhändertagandet av sina offentliga relationer. Detta för att kunna bibehålla 

den omvandling som pågår fortlöpande. De här aktiviteterna bidrar till ännu högre grad av 

differentiering i organisationens sociala struktur samtidigt som eftersträvan för integration 

växer. Anpassningen till organisationens sociala struktur aktiveras genom 

anpassningsaktiviteter. Dessa aktiviteter utgör den översta nivån av utvecklingen i en 

organisation. För att organisationen ska kunna svara på omgivningens krav och behov bör 

anpassning och förändring utefter dessa faktorer ske. Anpassningsaktiviteter kan bland annat 
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innebära administrativt beslutsfattande, strategisk planering, forskning och utveckling samt 

utförandet av ekonomiska prognoser.41 42 

3.1.1 Effektivitetsdimensioner 

Katz och Kahn menar att kriterier för att uppnå mål inte kan användas som utgångspunkt för 

en vetenskaplig analys av en organisations effektivitet. Frågor bakom kritiken är: Vilka är de 

officiella och verkliga målen och hur långt berör konsensus över målen? Organisationer är 

komplexa i sin karaktär och således behövs det flera effektivitetskriterier för att definiera 

organisationsmässig effektivitet. Inom systemteorin ska fokus ligga på transformationen, det 

vill säga på själva aktiviteten i en organisation. I stället för att använda graden av uppnådda 

mål som effektivitetskriterium introducerar Katz och Kahn fyra andra definitioner för mätning 

av transformationens effektivitet i en organisation. Dessa är: 

 

1. Överlevnad som det yttersta kriteriet 

Överlevnad, enligt Katz och Kahn, måste kunna definieras precist med vilket menas att det 

ska vara både mätbart och argumenterbart. Denna definition av överlevnad är trots detta diffus 

och svår att sätta in i den egentliga specificeringen av transformationens effektivitet. Flertalet 

forskare inom området har kommit fram till denna slutsats. Enligt systemteorins ramar har 

bland annat Pfeffer och Salancik presenterat två andra definitioner för överlevnad vilka är: 

”organisationens förmåga att utnyttja dess omgivning” och ”organisationens 

anpassningsförmåga till dess omgivning”. Yuchtman och Seashore`s effektivitetsdefinition är 

att förhandlingsposition återspeglas i organisationens förmåga vilket betyder att i ”absoluta 

eller relativa termer utnyttja sin omgivning för anskaffandet av knappa och värdefulla 

resurser”43. 

 

2. Intressenter i preferensmässig ordning 

Här bör det utarbetas kriterier för att kartlägga intressenters olika mål. Dessa mål kan 

uppfattas som förhållningar och förväntningar och krav som parter vill uppnå genom 

samarbetet med den specifika organisationen. Beroende på vilka aspekter eller dimensioner 

                                                 
41 Harrison, M.J, (2005) Diagnosing Organizations [online]. URL 
http://books.google.com/books?hl=sv&lr=&id=kO8IL-
SJJPYC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Diagnosing+Organization&ots=b7Iz1w99sL&sig=oKmHvQp8eqQ2YUYhIXd
ghK9pPUI#PPP7,M1  
42 Hatch, M.J, Organization Theory, (Oxford: Oxford, second edition, 2006) 
43 Abrahamsson, B, Andersen, J.A, Organisation, (Malmö: Liber Ekonomi, Upplaga 3, 2000), s. 210  
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som används för värdering av effektivitet så utgörs kriteriet av organisationsmässig 

effektivitet. 

 

3. Aktivitet/Produktivitet som organisationsmässig effektivitet 

Det primära målet för organisationen är det mål som omgivningen har lagt för organisationen. 

Detta mål ligger till grund för organisationens produktion. Organisationen fungerar på det 

sättet som ett svar på omgivningens krav och behov enligt systemteorin. Hur organisationen 

uppfyller det primära målet utgör måttet på dess effektivitet. Här använder Katz och Kahn ett 

mätbart samband mellan produktionsresultat (produktionsvolym) och produktionskostnad 

som mått på effektiviteten av transformationsprocessen i en organisation. Med detta menas att 

desto större mängd av aktiviteter men samtidigt en mindre kostnad av dessa ger desto bättre 

kvalitet och effektivitet hos organisationen. Transaktioners kostnader består bland annat av 

kontrakt för att underlätta omvandlingen både internt i hierarkin och externt i omgivningen. 

Här undersöks transaktionens frekvens, osäkerhet, specifika investeringar för transaktionen 

samt specialiseringen av produktionsanordningar så som till exempel specialisering av 

kunskaper hos inblandade personer i processen. 

 

4. Organisationsmässigt bidrag till suprasystemet/samhället 

Effektiviteten kan också definieras enligt systemteorin med hjälp av organisationens bidrag 

till dess suprasystem med vilket menas bidrag till dess nästa högre nivå. Denna kan även bestå 

av organisationens bidrag till samhället och externa grupper så som till exempel sjukvårdens 

klienter, leverantörer, politiska instanser och massmedia. Det här kallas för den yttre 

effektiviteten av organisationen.44 

3.2 Teorins tillämpning  

En modell för att mäta effektivitet i det specifika sammanhanget har tagits fram utifrån den 

öppna systemmodellens olika perspektiv vilka har använts i vetenskapliga studier. 45  

Resultatet av undersökningens datamaterial redovisas således enligt modellens disponering. 

Processens olika moment från input till output samt de fyra dimensionerna för effektivitet 

undersöks enligt följande struktur. 

 

                                                 
44 Abrahamsson, B, Andersen, J.A, Organisation.  
45 Se Figur 2 
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Figur 2 Modell för effektivitetsmätning i offentlig sektor 
 
Modellens parametrar vilka utgörs av teorins huvudbegrepp, input, omvandlingsprocess och 

output ger flödet för upphandlingen. För att kartlägga arbetsflödet följs momenten i 

upphandlingen enligt dess förutbestämda ordning. De fyra dimensioner som leder till 

upphandlingens effektivitet undersöks löpande i processens arbetsflöde. Teorins 

huvudbegrepp har använts för att skapa innehåll för de empiriska studierna. Även analysen 

sker med hjälp av dessa. Genom teorins olika begrepp, resurs, omgivning, teknisk kärna och 

struktur, besvaras följande frågeställningar: Hur aktiviteterna ser ut i upphandlingen av 

tryckkammaren? Hur väl organisationens struktur stämmer överens med omgivningens 

efterfråga? Vilka är processdeltagarnas mål och förväntningar angående upphandlingens olika 

moment? På grund av karaktären av upphandlingsprocessen vilken innebär mer kvalificerbara 

än kvantifierbara aktiviteter kommer koncentrationen att ligga i humana faktorer samt 

subjektiva resultat som utgörs av output. 

 

Teorin lämpar sig väl för undersökning av effektivitet i den offentliga sektorn vilken kräver 

andra parametrar än måluppfyllelse för att verksamhetens effektivitet ska kunna undersökas. 

På grund av detta, kommer utövandet av de fyra effektivitetsparametrar som Katz och Kahn 

beskriver i sin teori att undersökas och beskrivas närmare. Utifrån dimensionen Hantering av 

INPUT

OMVANDLING 

OUTPUT

Åtgång av resurser 

Hantering av 
processens delmål

Uppfyllelse av det 
primära målet 

Bidrag till samhället 
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processens delmål vilken utifrån teorin kallas för intressenter i preferensmässig ordning 

undersöks de olika målen. Med detta menas de förväntningar och förhållningar som de olika 

parterna i processen har haft under projektets gång. Dessa faktorer har kartlagts samt tolkats 

och jämförts i relation med graden av integration och differentiering inom organisationens 

struktur. Hur samordnade aktörerna i projektet är och hur de olika aktiviteterna ser ut med sin 

integrations- och differentieringsgrad är frågor som besvaras. Åtgång av resurser är det 

samma som ”överlevnad som det yttersta kriteriet” och kommer att undersökas med hjälp av 

överlevnadsdefinitioner innebärande organisationens anpassnings- och utnyttjandeförmåga i 

förhållande till de knappa och värdefulla resurserna i dess omgivning. Hur har tillgången sett 

ut gällande dessa nödvändiga resurser i omgivningen? Den tredje dimensionen utgörs av 

Uppfyllelse av det primära målet, ”aktivitet och produktivitet som organisationens 

effektivitet”. Det primära målet kan i det här fallet fördelas till de aktiviteter som utförs under 

processen för att svara på projektets kravspecifikation och kravet om produktionsresultat och 

produktionskostnad. Sambandet mellan dessa, aktiviteter, produktionsresultat och 

produktionskostnad, ger svaret för hur processens primära mål uppfylls och fungerar även 

som en övergripande dimension för effektivitet. Med hjälp av denna dimension får vi svar på 

frågan hur organisationen hanterar sina interna och externa transaktionskostnader i form av 

personal eller arbetssätt under processens olika faser samt hur dessa kostnader motsvarar 

projektets budget? ”Effektivitet är beroende av att transaktionerna i organisationen fungerar 

smidigt”46. Transaktionskostnader är de kostnader som uppstår under omvandlingsprocessens 

aktiviteter i form av hur dessa aktiviteter utförs i jämförelse med processens givna ramar. 

Den yttre effektiviteten av organisationen kartläggs med hjälp av parametern bidrag till 

samhället.  Den här dimensionen avgränsas i arbetet till att endast undersöka nyttan till 

samhället utifrån de tidigare kartlagda behoven i arbetet. Med samhället menas behovet för 

behandling i tryckkammare inom SLL. 

 

4. Den egna undersökningen 

4.1 Redovisning av empiri 

För att underlätta förståelsen av resultatets redovisning kopplas teorins huvudbegrepp ihop 

med upphandlingens process vilken består av nio steg. Input för processen utgörs av förstudie 

                                                 
46 Abrahamsson, B, Andersen, J.A, Organisation, (Malmö: Liber Ekonomi, Upplaga 3, 2000)   
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och beslut om upphandling. Under omvandlingen fastställs förfrågningsunderlaget samt att 

anbudet kommer in till de ansvariga personerna för upphandlingen. Sedan utvärderas anbudet 

och det beslutas om vilken leverantör som vinner anbudet. Till sist tecknas ramavtal. Output 

består av att politiska parter informerar samhället om upphandlingen, till exempel via 

pressmeddelanden. Även förvaltning och uppföljning av det som upphandlats tillhör detta 

område. 

 

För att ge mer tydlighet till redovisningen av empiri och efterföljande analys väljer vi att 

beskriva hur organisationen har varit uppbyggd under upphandlingen av Nemo. Denna 

organisation har bestått av styrgrupp, referensgrupp och projektgrupp. I styrgruppen har den 

ansvariga upphandlaren tillsammans med en inköpare ingått. Dessa personer har haft ett 

huvudansvar gällande koordination och drift av projektet. Projektgruppen har varit uppdelad i 

tre stycken arbetsgrupper som har ansvarat för olika områden i projektet. Dessa områden har 

varit: byggnaden som tryckkammaren skulle rymmas i, tryckkammaren samt dess 

tryckluftsförsörjning. I referensgruppen ingick två personer och dessa tillförde projektet den 

medicinska spetskompetensen. Detta innebar att det var ifrån referensgruppen som kraven för 

hur tryckkammaren skulle fungera i den medicinska verksamheten på KS kom. 

Organisationens struktur bestod även av en upphandlings- och teknisk samordningsgrupp 

vilka hade haft till uppgift att planera för upphandlingens genomförande.  I dessa grupper var 

styr- och referensgruppens medlemmar representerade samt personer vilka innehade en 

ledande position inom projektets olika kompetensområden.47 48 

 

                                                 
47 Karolinska Universitetssjukhuset, Protokollmöte den 16 februari200 angående upphandling av tryckkammare, 
(Stockholm: Upphandlingsenhetens arkiv, 2004) 
48 Intervju Katie Andersson, upphandlare och koordinator för projektet, intervju av Åsa Ludvigsson och Varpu 
Valkeinen, 20 april, 2007 
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Figur 3 Organisation, upphandlingen av NEMO 
 

Redovisning av intervju 

Ansvarig upphandlare för projektet intervjuades för att få en översiktlig och trovärdig bild av 

upphandlingen av Nemo. Intervjufrågornas ordningsföljd samt innehåll har skapats utifrån 

teorins huvudbegrepp. Frågorna delades in i följande områden: personliga frågor, krav från 

omgivningen, beslutstagande, förväntningar, organisation och samarbete samt projektets 

fortlöpning och resultat. Utifrån dessa områden var det möjligt att kartlägga processens flöde i 

sin helhet från dess input till output. Därefter var det även möjligt att kartlägga betydande och 

relevanta faktorer för effektivitetsdimensionerna.49 

 

Input 

Ansvarig upphandlare ansvarade för att upphandlingen genomfördes enligt de fastställda 

ramarna för projektet beträffande ekonomi och tid. I arbetsrollen ingick även att: kontakta och 

koordinera den kompetens som behövdes under processen, kommunicera med eventuella 

leverantörer och andra parter som berördes så som till exempel elinstallatörer och 

polismyndigheter. Att upphandlingen var av extrem karaktär visade sig bland annat i att denna 

typ av produkt aldrig tidigare hade upphandlats i Sverige. Projektets omfattning medförde ett 

ökat behov av uppföljning. Detta behov grundade sig i att produktens garantitid på tre år 

ansågs vara en ovanligt lång tidsperiod. Kompetensen och kapitalet var de primära resurserna 

som behövdes för att kunna genomföra upphandlingen. Resursen kapital fanns tillgänglig 

genom att SLL hade beslutat om att upphandlingen skulle genomföras. Även resursen 

kompetens som det fanns behov av var tillgänglig under processen. 

                                                 
49 Se Bilaga 1 
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Uppdraget genomfördes enligt NOU: s lagstiftning om offentlig upphandling (LOU). 

Utformningen av upphandlingen har även gjorts inifrån organisationen på grund av 

upphandlingens extrema karaktär. Kravet om att upphandlingen skulle genomföras kom från 

politikerna vilka i sin tur hade fått påtryckningar från marinen inom försvaret, brandkåren och 

räddningsverket. Den utlösande faktorn för dessa påtryckningar var att KS meddelade att 

behandlingar i den då befintliga tryckkammaren inte längre kunde utföras. Detta främst på 

grund av att KS ledning ansåg att de inte längre kunde ta medicinskt ansvar för dessa 

behandlingar eftersom att utrustningen var undermålig.  

 

Ledningsgruppens förväntningar gällande projektet var att kunna genomföra upphandlingen 

enligt de givna kriterierna. Detta för att alla berörda parter skulle få ut maximal nytta av 

projektet.  De viktigaste deltagarna i upphandlingen var styrgruppen bestående av två 

personer, nämligen den medicinska expertisen som ingick i en referensgrupp samt personer 

som ansvarat för olika arbetsmoment. Andra berörda parter i projektet var projektgruppens 

deltagare som utgjordes av en teknisk grupp inom byggsektorn och annan expertis när den 

behövdes.  

 

Omvandling 

Samarbetet och kommunikationen mellan grupperna i projektet sviktade på grund av tidsbrist 

och att det saknades kunskap om det specifika området. Detta medförde att kompetensen inte 

kunde nyttjas maximalt. Enligt den ansvarige upphandlaren överskred projektet sina tidsramar 

med två veckor på grund av oväntade händelser. Till exempel togs det fram nya 

tillverkningspatent på vissa konstruktioner och det var nödvändigt att kontrollera att vägarna 

höll för den tunga frakten. Att samordna tull och myndigheter för införsel i landet av 

tryckkammaren påverkade tidsramarna. Under intervjun betonades betydelsen av 

utformningen och formuleringen av kravspecifikationen. Även anbudets utformning och hur 

det motsvarat kravspecifikationen hade utgjort ett viktigt moment för att kunna gå vidare i 

processen. I kravspecifikationen ingick de kriterier som utgjorde det resultat som skulle 

uppnås. Ett sätt att säkerställa resultatet på var att ta referenser på samtliga leverantörer. När 

referenser togs granskades framför allt respektive leverantörs förmåga att underhålla och 

serva utrustningen samt att utbilda personal. 
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Output 

Utvärderingen av olika moment under upphandlingen skedde löpande under projektets gång. 

Personliga insatser utvärderades däremot inte efter att projektet slutförts. Ansvarig för 

upphandlingen ansåg att tryckkammaren bidragit till att SLL nu kan ge den vård till de aktörer 

som krävt att denna ska finnas tillgänglig. Tryckkammaren finns även tillgänglig vid behov 

för hela landet. Under intervjun kommenterades också att tryckkammaren trots stora 

investeringskostnader har genererat ökade intäkter.50 

 

Redovisning av skriftliga frågor 

De skriftliga frågorna var totalt 13 stycken och de delades in i tre områden; organisation, 

process samt mål och förväntningar. Dessa områden var av betydelse för att kunna undersöka 

de fyra dimensionerna för effektivitet. Utifrån de totalt åtta respondenternas roll och 

arbetsuppgifter i processen var det möjligt att sammanställa en översikt över de tre valda 

områdena. Respondenterna hade varit ansvariga för olika delar i projektet och deras främsta 

roll var att kommunicera med styrgruppen för att sedan kommunicera vidare till övriga som 

arbetade i projektet. Dessa personers spetskompetens fanns inom följande områden: 

byggnation, teknik, ekonomistyrning, tidsstyrning, elförsörjning och medicin. 

 

Projektgrupp 

Sju av respondenterna hade varit aktiva i projektet i genomförandet av att bygga byggnaden 

och tryckkammaren. Fyra av respondenterna hade även varit involverade i förstudien, 

förfrågningsunderlaget samt i utvärderingen av anbudet och beslutet. En av respondenterna 

ansvarade för förvaltningen. Genomsnittlig arbetstid per vecka med projektet var 10-19 

timmar per arbetsvecka. Fyra av respondenterna ansåg att samarbetet mellan projektets 

grupper hade fungerat bra. En respondent svarade att samarbetet fungerat mindre bra och 

ytterligare en respondent ansåg inte att samarbetet hade fungerat alls. En respondent hade 

ingen uppfattning om hur samarbetet fungerat under projektet. Tre respondenter svarade att 

kommunikationen gällande projektet hade varit bra och att de varit väl införstådda med 

projektets mål och förväntningar. En respondent visste inte om kommunikationen hade 

fungerat men ansåg att man varit väl informerad om mål och förväntningar med projektet. Tre 

respondenter ansåg att kommunikationen fungerat mindre bra och de tyckte inte heller att de 

varit väl informerade om projektets mål och förväntningar.  

                                                 
50 Intervju Katie Andersson, upphandlare och koordinator för projektet, intervju av Åsa Ludvigsson och Varpu 
Valkeinen, 20 april, 2007 
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Sex respondenter svarade att det medicinska vårdbehovet var det största behovet för projektet 

inom sjukvården. En av dessa ansåg även att forskning och utveckling samt status för KS var 

faktorer som hade påverkat beslutet om upphandling av tryckkammaren. En av 

respondenterna visste inte vilket behov som var störst. Respondenternas egna förväntningar 

inför projektet varierade mellan förhoppningar om att uppgiften skulle vara utmanande till ett 

projekt i vanlig ordning. Fyra av respondenterna beskrev sina förväntningar utifrån att 

projektet skulle genomföras så bra som möjligt gällande kvalité, ekonomi och tid. Dessutom 

fanns förväntan om att få kunskaper gällande användning av tryckkammare inom 

intensivvården och om de speciella situationer som bland annat själva genomförandet av 

transporten och lyftet av tryckkammaren genererade. Enligt respondenternas egna 

beskrivningar överensstämde deras förväntningar antingen mycket bra eller bra med 

projektets övergripande och gemensamma målsättningar. En respondent ansåg att 

förväntningarna överensstämde mindre bra med målsättningarna för projektet. Två av 

respondenterna var osäkra på förväntningarnas och målsättningens överensstämmelse. Ingen 

av respondenterna svarade att de varit delaktiga i någon utvärdering vid projektets slut. 

Däremot hade vissa respondenter varit delaktiga vid utvärdering av arbetsmoment under 

processen. Hur projektet uppfyllt sina målsättningar varierade enligt respondenterna mellan 

bra och mindre bra samt att två personer svarade att de inte hade någon uppfattning om detta. 

 

Referensgrupp 

I referensgruppen ingick två respondenter och en utav dessa deltog i undersökningen. 

Respondenten ansåg att gruppen uppfyllde sin stödfunktion i form av att vara idé- och 

rådgivare för upphandlingen. Till skillnad från referensgruppens normala arbetsroll i en 

upphandling hade den medicinska expertisen varit delaktig i alla beslutsmoment och de hade 

haft ett direkt inflytande på processen. Dessa personer hade varit delaktiga under processens 

samtliga steg förutom när ramavtal tecknades. Arbetstiden i timmar per vecka under projektet 

var 30-39. Respondenten ansåg att samarbetet och kommunikationen hade fungerat bra. I den 

här upphandlingen var det referensgruppen som formulerade det övergripande målet för 

upphandlingen av tryckkammaren. På grund av detta kunde respondenten identifiera hur 

målsättningen hade uppfyllts i förhållande till sjukvårdens behov. Deltagaren i 

referensgruppen beskrev sig förvänta att få god service från projektgruppen och stöd från 
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projektledningen.  Även detta belyser den ovanliga roll som referensgruppen hade under 

processen som varit av extrem karaktär.51 

 

4.2 Analys  

4.2.1 Input  

Förarbetet och beslutsfattandet för upphandlingen 

Flera utredningar under 90-talet visade att den gamla tryckkammaren som var byggd år 1965 

medförde betydande risker för patientsäkerheten och att den även medförde nästan dubblerade 

kostnader för personal. Detta eftersom att tryckkammarens design inte var anpassad för det 

vårdbehov som fanns samt att dess placering i sjukhusets kulvertplan inte var acceptabel. 

Dessa faktorer medförde att KS år 2002 beslutade att det var nödvändigt att investera i en 

rektangulär tryckkammare för intensivvård som hade plats för mer än endast en patient åt 

gången. KS belyste också hur viktigt det var att den nya intensivvårdstryckkammaren fanns i 

nära anslutning till akut- och intensivvårdsavdelning samt helikopterplatta. Kostnaden för 

investeringen hos KS beräknades uppgå till 12-16 miljoner kronor. Eftersom att 

upphandlingsenheten är en legal instans innebär detta att det är de politiska parterna som 

utgör den styrande makten om inköp ska ske eller inte. På grund av påtryckningar från bland 

annat marinkåren och brandförsvaret beslutade SLL den 11 december 2003 om att 

investeringen skulle genomföras.52 För dessa yrkesgrupper utgjorde en väl fungerande 

tryckkammare den enda livförsäkringen vid arbetsolyckor.53 Under maj månad år 2004 

beslutade SLL om avsättning till investeringen på totalt 16 miljoner kronor.54 Efter dessa 

beslut behövde upphandlingsenheten först och främst kartlägga den kompetens som behövdes 

för att kunna genomföra upphandlingen. Förutom detta behövdes också kriterier för skall- och 

börkrav inom upphandlingen fastställas. Annonseringen sändes ut den 6 maj 2004 genom 

Europeiska unionens publicering med tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella 

tidning.55 

                                                 
51 Ledning för upphandling, Studie i skriftlig form, maj, 2007  
52 Sjukhusledningen KS, Utredning av beslutsunderlag för tryckkammarutrustningen vid KUS Solna, 
(Stockholm: Upphandlingsenhetens arkiv, 2004) 
53 Intervju Katie Andersson, upphandlare och koordinator för projektet, intervju av Åsa Ludvigsson och Varpu 
Valkeinen, 20 april, 2007 
54 SLL, Ny tryckkammarutrustning vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna, (Stockholm: 
Upphandlingsenhetens arkiv, 2004) 
55 Karolinska Universitetssjukhuset, Upphandling HBO förhandsannonsering, (Stockholm: 
Upphandlingsenhetens arkiv, 2003) 
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Åtgång av resurser 

Följande resurser har identifierats: legal auktoritet, personalkapacitet, kompetens, kapital och 

informationsflöde. Resursernas tillgänglighet och hanteringen av dessa har vidare analyserats. 

Hur organisationen använde dessa resurser påverkade processens effektivitet. 

 

Den legala auktoriteten var den avgörande faktorn för att upphandlingsenheten på KS skulle 

ha en förhandlingsposition. Denna position möjliggjorde anskaffandet av de värdefulla 

resurser som behövdes för att kunna bilda en organisation för den specifika upphandlingen. 

Inom upphandlingsenheten fanns den huvudsakliga kompetensen i form av en ansvarig 

upphandlare och inköpare. De externa resurserna utgjordes av tillgången till medicinsk och 

teknisk expertis vilka bidrog till upphandlingens genomförande. Dessa spetskompetenser var 

av vikt för att kunna driva projektet mot dess output. För processens effektivitetskriterier var 

det viktigt att både den interna och externa expertisen var väl insatta i det specifika 

ämnesområdet.  Trots det stora intresset för uppgiften hade det under processen uppstått 

problem gällande att frigöra den medicinska personalen från dess arbetsuppgifter. Här hjälpte 

personalens flexibilitet och positiva inställning till att lösa problematiken. Via engagerad och 

drivande vårdpersonal för behandlingsformen fanns det tillräcklig information att tillgå för 

upphandlingen i fråga. 

 

Den tekniska kärnan bestod av personal som var kompetent för de olika momenten under 

upphandlingen. Från det insamlade datamaterialet framkom att alla deltagare i projektet var 

medvetna om sina begränsningar i form av vilka arbetsuppgifter och befogenheter som de 

hade blivit tilldelade i projektet. Utöver detta var det av stor vikt att ha ett helhetsperspektiv 

vilket erhölls med hjälp av utvärdering av resursåtgång under hela processen. Dessa 

utvärderingar ansvarade personer med ledande position i projektet för. Detta för att säkerställa 

vilka av de nödvändiga resurserna som behövdes för att genomföra projektet. Utifrån dessa 

personer och deras kompetens formades upphandlingen med dess samordning och 

koordination av samtliga resurser.  

 

Resursen kapital var tillgänglig och den var även en av de resurser som utvärderades under 

flera tillfällen i processen. Informationsflödet mellan aktörerna behövde vara tydligt och väl 
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fungerande. För ett sådant här omfattande projekt som upphandlingen av Nemo var krävdes 

det ett flitigt utbyte av resursen information gällande målsättningar och förväntningar.56 57 

 

4.2.2 Omvandlingsprocess 

Anbudsförfarandet 

Förfrågningsunderlaget utgjorde den kravspecifikation som tilldelades möjliga anbudsgivare, 

det vill säga leverantörer för upphandlingen. I upphandlingen av Nemo skickades 

förfrågningsunderlaget ut till sex stycken kända leverantörer. Haux Life Support, Oxyheal 

Health Group och GDA Sverige AB kunde svara på utmaningen att bygga en rektangulär 

tryckkammare inom givna tidsramar.58 När anbuden hade lämnats in utvärderades 

leverantörernas förmåga gällande ekonomi och teknologi utifrån två kriterier. Det första 

kriteriet innebar att börkraven utvärderades med hjälp av en förutbestämd poängskala. 

Skallkraven utvärderades däremot inte eftersom dessa krav måste vara uppfyllda. De 

ekonomiska kraven innehöll bland annat leverantörens finansiella ställning och de 

teknologiska kraven utgjordes bland annat av hur leveransen och installationen skulle utföras 

inom de givna tidsramarna. Kriteriet för ”det mest ekonomiskt fördelaktiga priset” var det 

kriterium som användes för att utföra prisjämförelser mellan de anbud som hade uppfyllt alla 

skallkraven. Detta kriterium innebar att den totala kostnaden för investeringen jämfördes 

mellan anbuden. För att säkerställa anbudens kvalité granskades leverantörernas finansiella 

ställning via ekonomiska rapporter. Även leverantörernas produktutbud granskades med hjälp 

av referenser från användare.59 60  

 

Beslut och ramavtal 

Haux Life Support vann anbudet eftersom att de uppfyllde alla skallkrav och visade sig vara 

det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet. De ekonomiska kriterierna innehöll kostnader 

                                                 
56 Intervju Katie Andersson, upphandlare och koordinator för projektet, intervju av Åsa Ludvigsson och Varpu 
Valkeinen, 20 april, 2007 
57 Ledning för upphandling, Studie i skriftlig form, maj, 2007 
58 Karolinska Universitetssjukhuset, Dokument gällande Hbo-kammare, (Stockholm: Upphandlingsenhetens 
arkiv, 2004) 
59 Karolinska Universitetssjukhuset, Telefaxmeddelande från Upphandlingssektionen, (Stockholm: 
Upphandlingsenhetens arkiv, 2004) 
60 Karolinska Universitetssjukhuset, Purchase Decision, (Stockholm: Upphandlingsenhetens arkiv, 2004) 
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för utrustning, transport och leverans, installation, underhåll och service, utbildning samt 

reservdelar.61 

 

Uppfyllandet av det primära målet 

Det primära målet utgjordes av att skallkraven skulle vara uppfyllda samt att det investerades 

i det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet. Landstingsfullmäktige beslutade att avsätta 16 

miljoner kronor totalt för projektet. 15,5 miljoner kronor fördelades till själva tryckkammaren 

och 0,5 miljoner kronor till dess utrustning. Kostnader som översteg budget skulle belasta 

verksamhetens driftsbudget. Dessa kostnader beräknades bestå av konsult-, besiktnings- och 

oförutsedda kostnader.62 Den totala budgeten för projektet förhöjdes ett antal gånger under 

processens gång tills den nådde 24,3 miljoner kronor. De prognostiserade kostnaderna 

beräknades per den 7 juni 2006 att vara 25,9 miljoner kronor vilket visade en avvikelse från 

budget på cirka 1,6 miljoner kronor.63 Kontrollerade extra kostnader som belastade projektet 

summerades till 2,8 miljoner kronor. Dessa kostnader uppstod i samband med att 

tryckkammaren lyftes på plats och på grund av leverantörens hantering samt i och med extra 

beställningar till verksamheten.64 Projektets tidsramar överskreds med två veckor. 

Upphandlingen påbörjades i december 2003 och leveransen av tryckkammaren skedde i 

oktober 2005.65 Som en konsekvens av detta blev alla planerade skeenden senarelagda med 

två veckor. Den medicinska verksamheten orsakade dröjsmålet på grund av att det fanns ett 

utbildningsbehov i att hantera den nya utrustningen som tryckkammaren medförde. Även 

byggsidan föredrog senareläggningen av invigningen då de gavs längre tid för att färdigställa 

byggnaden som tryckkammaren skulle rymmas i.66 De ekonomiska konsekvenserna för 

senareläggningen bestod av att hyreskostnader för byggställningar och andra väderskydd 

ökade på kostnaderna för projektet. För övrigt var konsekvenserna mest positiva.67 

 

                                                 
61 Karolinska Universitetssjukhuset, Procurement of ”NewIintensive Care Hyperbaric Chamber System”, 
(Stockholm: Upphandlingsenhetens arkiv, 2004)    
62 Karolinska Universitetssjukhuset, Ny tryckkammarutrustning vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 
(Stockholm: Upphandlingsenhetens arkiv, 2004) 
63 Locum AB, Skillnad budget och prognostiserade kostnader för tryckkammaren inkl. kostn. Programhandling, 
(Stockholm: Upphandlingsenhetens arkiv, 2006) 
64 Locum AB, Sammanställning extra kostnader tryckkammare, (Stockholm: Upphandlingsenhetens arkiv, 2006) 
65 Karolinska Universitetssjukhuset. (2006). Nya tryckkammaren igång [www dokument]. URL 
http://www.karolinska.se/templates/page____67028.aspx?epslanguage=SV 
66 Karolinska Universitetssjukhuset, HAUX-QUADRO System for Karolinska University Hospital, (Stockholm: 
Upphandlingsenhetens arkiv, 2005) 
67 Anders Byggare AB, Konsekvensbeskrivning av senarelagd leverans från Haux, (Stockholm: 
Upphandlingsenhetens arkiv, 2005) 
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Inom upphandlingsenheten har en modell för utvärdering utformats för att minimera 

transaktionskostnader. Enligt denna modell poängsätts varje börkrav för att utifrån anbudet 

kunna utvärdera, sammanställa och dokumentera hur kraven uppfylls. Den totala 

poängmängden för upphandlingen fördelades mellan leverantörerna utifrån den grad av 

uppfyllelse som angavs för det specifika kravet. Dokumentation innehållande motivering till 

den utdelade poängen var viktigt att utföra. Detta för att säkerställa att underlag finns vid 

eventuella rättstvister. Även tagna referenser placerades på en skala från ett till fem där fem 

var den högsta poängen. I poängsättningen av referenser var det framför allt mjuka värden 

som utvärderades som till exempel support och service. Utifrån detta bildades en uppfattning 

om den aktuella leverantören. Dessa utföranden förenklade redovisningen av upphandlingen 

till dess berörda parter samtidigt som genomförandet av utvärderingen förenklades samt 

förkortades tidsmässigt. Leverantörerna svarade med tydliga anbud som följde den 

förutbestämda strukturen vilket också påverkade utvärderingens transaktionskostnader 

positivt. Ramavtalen innebar att ett kontrakt mellan upphandlaren och leverantören 

upprättades vilket också påverkade transaktionskostnaden positivt. 

 

Kompetensen hos upphandlingens olika parter i förhållande till de oförutsägbara händelserna 

var inte tillräcklig vilket medförde ökade transaktionskostnader. Den händelse som var mest 

kostsam skedde i samband med transporten av tryckkammaren då tullen stoppade frakten och 

polisen tillsammans med vägverket fick kontaktas på grund av den otympliga frakten. 

Tryckkammaren var både tung och bred när den fraktades. Vidare kontaktades Solna kommun 

när det gällde att frakta tryckkammaren de sista cirka trehundra metrarna in på Karolinska 

sjukhusets tomt. Denna vägsträcka var Solna kommun ansvarig för och osäkerheten var stor 

om vägen skulle hålla för den tunga frakten. Vägens bärighet och hållfasthet var tvungen att 

kontrolleras innan Solna kommun gav klartecken. För att uppfylla kraven på byggnaden 

krävdes att nya tillverkningspatent för funktion och säkerhet togs fram. Detta medförde ökade 

kostnader för upphandlingen.68 

 

Hantering av processens delmål  

De främsta delmålen som organisationen utgick ifrån var målen gällande tid, kvalité, ekonomi 

och erhållande av ny kunskap inom området. Dessa delmål definierades utifrån deltagarnas 

                                                 
68 Intervju Katie Andersson, upphandlare och koordinator för projektet, intervju av Åsa Ludvigsson och Varpu 
Valkeinen, 20 april, 2007 
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egna förväntningar och förhållningssätt till projektet samt utifrån de arbetsmässiga 

prestationerna. Delmålen utgjordes av gruppernas olika mål vilka tillsammans skulle leda till 

att det primära målet uppnåddes. Detta innebar att varje moment och kompetensområde var 

ömsesidigt beroende av varandra. Hur deltagarnas förväntningar hade överensstämt med det 

primära målet resulterade även i transaktionskostnader som belastade projektet. Sambandet 

mellan dessa transaktionskostnader som uppstod synliggjordes i samarbetet och  relationerna 

mellan grupperna. 

 

Momenten i upphandlingens process var flera och av olika karaktär både gällande det 

tidsmässiga utförandet och innehållsmässigt. Den kompetens som behövdes för att utföra 

momenten var mångfacetterad. De tre huvudsakliga områdena bestod av den tekniska, 

medicinska och administrativa kompetensen. Dessa kompetensområden delades in i mindre 

kunskapsområden. Att skapa en helhetsbild och att få samtliga aktörer att inrikta sin 

arbetsprestation mot projektets gemensamma nytta innebar en utmaning för projektets 

ledning. 

 

På grund av att upphandlingen innehöll differentierade moment var utvärdering av 

resursåtgång en viktig faktor i upphandlingen. Utvärderingen skedde utifrån det primära 

målet. Problematiken bestod i att den personliga prestationen inte utvärderades vilket innebar 

att det uppstod brister i informationsflödet mellan de olika grupperna. Det framkom att akuta 

och dyrare lösningar behövde göras under projektet på grund av bristande kommunikation och 

arbetsgruppernas svårighet att samarbeta.69 70 

 

4.2.3 Output 

Förvaltning och uppföljning 

Under upphandlingens gång publicerades ett flertal pressmeddelanden om upphandlingen av 

tryckkammaren till Karolinska Universitetssjukhuset. Invigningen av tryckkammaren skedde 

den 26 april 2006 71. Den pågående förvaltningen av tryckkammaren styrs dels av de avtal om 

support och utbildning som skrivits under upphandlingen och av den koordinator som 

                                                 
69 Intervju Katie Andersson, upphandlare och koordinator för projektet, intervju av Åsa Ludvigsson och Varpu 
Valkeinen, 20 april, 2007 
70 Ledning för upphandling, Studie i skriftlig form, maj, 2007 
71 Karolinska Universitetssjukhuset. (2006). Nya tryckkammaren igång [www dokument]. URL 
http://www.karolinska.se/templates/page____67028.aspx?epslanguage=SV  
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anställts efter att upphandlingen genomförts. Det är den person som varit ansvarig 

upphandlare för projektet som projektanställts för att koordinera uppföljningsarbetet gällande 

tryckkammaren. Upphandlingen av tryckkammaren var extrem på många sätt jämfört med 

andra storleksmässigt mindre upphandlingar. På grund av detta krävdes det ett omfattande 

uppföljningsarbete för att kunna säkerställa resultatet för upphandlingen. Vissa investeringar 

för tryckkammaren har gjorts parallellt med att tryckkammaren används. Vid dessa 

investeringar måste hänsyn tas till specifika faktorer så som bland annat att utrustningen inte 

får bilda gnistor och att allt textilmaterial måste vara flamsäkert för miljön inne i 

tryckkammaren. Utvärdering av personliga arbetsinsatser under och efter upphandlingen har 

inte gjorts. Detta mäts endast genom utvärderingen av kravspecifikationen. 

 

Bidrag till samhället 

Upphandlingen har bidragit till att det finns en tryckkammare avsedd för intensivvård enligt 

de riktlinjer som tidigare fastställts. Användningsområdet för behandling i tryckkammare har 

utökats. Till följd av detta har även forskning och utbildning inom hyperbarmedicinen 

utökats. 72 

 

5. Slutsatser 

Att endast utifrån upphandlingens primära mål få fram ett resultat gällande effektivitet är 

problematiskt. Inom området offentlig upphandling är statistiken inte tillräcklig för att kunna 

jämföra de slutgiltiga resultaten. Upphandlingens komplexa karaktär försvårar ytterligare för 

att kunna dra generella slutsatser endast utifrån resultatet. I den här uppsatsen av projektet 

utgörs resultatet av sambanden mellan transaktionskostnader och fastställd budget samt 

projektets verkliga och planerade tidsramar. Kravet på att upphandlingar ska utföras effektivt 

regleras främst genom lagstiftning inom området. Det är framför allt Nämnden för offentlig 

upphandling som säkerställer att standarder och rutiner följs. Dessa föreskrifter har gett 

inriktning och ramar för upphandlingen. Även rutiner inom organisationen har till uppgift att 

reglera med hjälp av kriterier så som till exempel kravet om att det mest ekonomiskt 

fördelaktiga alternativet ska föredras. 

 

                                                 
72 Intervju Katie Andersson, upphandlare och koordinator för projektet, intervju av Åsa Ludvigsson och Varpu 
Valkeinen, 20 april, 2007 
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Upphandlingens omfattning, ekonomiskt, teknologiskt och administrativt, har medfört att den 

formella styrningen av projektet har påverkat effektiviteten negativt. Med formell styrning 

menas de politiska instanser i samhället som har ställt krav på upphandlingens genomförande. 

Hur delmålen i upphandlingen har hanterats har påverkat effektiviteten genom ökade 

transaktionskostnader samt resulterat i ett ökat behov av samordning och uppföljning. 

Utvärderingen av dessa faktorer var bristfällig. Tillgång av resursen kompetens har funnits 

under hela upphandlingen däremot har hanteringen av denna inte alltid utförts effektivt. Det 

sista kriteriet för effektivitet besvarar frågan om upphandlingen har kunnat motsvara den 

efterfråga som omgivningen har. Eftersom att det inom SLL finns en 

intensivvårdstryckkammare att tillgå finner vi att detta kriterium är uppfyllt. 

6. Diskussion 

Behovet för tryckkammaren uppstod på grund av att den gamla tryckkammaren inte kunde 

garantera vård- och patientsäkerheten. Det gick så långt att medicinskt ansvariga avsade sig 

sitt ansvar för att behandla intensivvårdspatienter i tryckkammaren. Detta resulterade i att 

intensivvårdspatienter var tvungna att remitteras till Göteborg eller Åbo.73 Detta betydde att 

det inte fanns tillgång inom SLL till den behandling för denna patientgrupp som en 

intensivvårdstryckkammare kunde erbjuda. Ska beslutet om upphandling av en nödvändig 

medicinteknisk utrustning fördröjas så länge att sjukvårdens krav på kostnadseffektivitet 

påverkas negativt samt att sjukvården inte kan garantera lika behandling på lika villkor? Värt 

att nämna i diskussionen är även de politiska parternas roll och maktspel i processen. Vid 

behov av upphandling av mer omfattande utrustning till sjukvården är det viktigt att de 

politiska parterna ger sitt godkännande för investeringen. I fallet med tryckkammaren 

godkändes investeringen av politikerna trots att det vid denna tidpunkt inte fanns ekonomiska 

resurser att tillgå. Detta visar på den realitet att kapital som resurs kommer i andra hand då det 

handlar om att prioritera. Den gjorda prioriteringen i det här fallet blev till utifrån 

påtryckningar från yrkesgrupper i samhället som krävde att denna behandling skulle finnas 

tillgänglig. 

 

Processens omfattande arbetsflöde har bestått av flertalet differentierade arbetsmoment. Dessa 

moment innebär ett omfattande kompetens- och personalbehov. En upphandling med dessa 

komponenter skulle vara en enorm utmaning för vilken organisation som helst. Detta ger 
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upphov till frågan om hur den här organisationen för tryckkammarupphandlingen har klarat 

sin utmaning. Som det redan framkommit är det omöjligt att kunna dra slutsatser om 

effektivitet i projektet endast utifrån det slutgiltiga resultatet. Därför är det viktigt att 

analysera delmålens överensstämmelse med projektets övergripande mål samt att utvärdera 

resurshanteringen under processen. För att kunna diskutera runt dessa omständigheter kan vi 

använda oss av underlaget från det insamlade datamaterialet. Utifrån materialet har det 

framkommit att samarbetet har brustit under vissa moment. Kan orsaken för detta vara att 

delmålen i projektet har prioriterats före det primära målet? Detta behöver inte innebära att 

samtliga respondenter varit omedvetna om sin egen roll och sitt ansvar i förhållande till 

projektet. Möjligen är det så att de inte haft perspektivet utifrån det primära målet i 

förhållande till sina egna prestationer. Utifrån det här resonemanget kan det tänka sig att de 

ansvariga för upphandlingen kan ha missat hur målsättningen skulle kommuniceras för att nå 

maximal nytta. På grund av den höga graden av kompetens fanns det tillräckligt med 

information och kunskap gällande processens olika moment. Denna resurs som tillgänglig 

information utgjorde var således tillgänglig men kommunikationen mellan aktörerna visade 

sig vara bristfällig. Kommunikationen under projektet skedde i två steg, från de ansvariga i 

projektet till personer som hade ansvaret för de olika momenten i processen vilka i sin tur 

förmedlade informationen vidare till den operativa nivån. I förhållande till projektets 

tidsramar som ändå höll kan det summeras att arbetsuppgifterna hade en tillräckligt likartad 

inriktning med varandra och på så sätt kunde målen nås inom ramarna. Under hela 

arbetsflödet hade referensgruppen en grundläggande roll som idé- och stödgivare. 

Kompetensen som dessa personer tillförde projektet hade en betydande roll både medicinskt 

men även operativt. Referensgruppen hade en utökad arbetsbeskrivning i denna upphandling 

jämfört med dess normala roll. Vår tolkning är att dessa personer tillsammans med den 

ansvariga upphandlaren har drivit projektet från början till slut på grund av sitt engagemang. 

Till exempel har de varit delaktiga under valet av leverantörer i förfrågningsunderlaget samt 

varit med och utformat nya konstruktionslösningar för tryckkammaren.  Läkarna i 

referensgruppen har även bidragit till ett nytt tänkande gällande säkerhetslösningar för 

utrustningen och patienterna. Hur detta har påverkat upphandlingens effektivitet tål att 

diskuteras. Som första tanke kan dessa personers visionära förhållningssätt påverka övriga 

aktörer positivt vilket medför effektivitet. Samtidigt kan det vara så att dessa personer har haft 

                                                                                                                                                         
73 Karolinska Universitetssjukhuset, Stängning av KS intensivvårdstryckkammare 2003-11-03, (Stockholm: 
Upphandlingsenhetens arkiv, 2003) 
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en mindre effektiv påverkan på grund av deras utökade behov av att vara involverade i 

projektets olika steg. 

 

Som tidigare forskning inom området effektivitet i offentlig sektor redan har belyst är 

regelbundna och löpande rutiner för utvärdering en viktig faktor för att nå effektivitet i en 

offentlig organisation. I dagens organisationer brister effektiviteten på grund av att 

utvärdering av detta område saknas.74  Rutiner för utvärdering som är praxis inom det 

styrande regelverket för offentlig upphandling har varit grundläggande även för 

upphandlingen av tryckkammaren. Dock saknas utvärdering av de personliga arbetsinsatserna 

under och efter de olika momenten. Den här slutsatsen kan vi dra utifrån det materialet som 

samlades från uppsatsens respondenter. Värt att nämnas till sist är tanken om att det är 

nödvändigt med vidare forskning inom området för att om möjligt kunna få fram 

grundläggande statistik. Det finns behov för en modell för att utvärdera kvalitativa faktorer 

inom den offentliga upphandlingen. Detta skulle i sin tur möjliggöra en ökad utveckling av 

den offentliga organisationens funktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Nutek. (2006). Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse, Redovisning av 
regeringsuppdrag [www dokument]. URL http://fm2.nutek.se/forlag/pdf/r_2006_21.pdf 
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Bilaga 1 

Frågeunderlag för intervju 
 
Personliga frågor 

1. Din bakgrund? 

2. Vad ingår i din roll som upphandlare av tryckkammaren? 

3. Vad är speciellt/extremt med just denna upphandling?  

 

Krav från omgivningen 

4. Vad det någon resurs som var mer nödvändig än de andra för att kunna genomföra 

projektet? Vilka övriga resurser var viktiga? 

5. Hur har omgivningen påverkat tillgången av resurserna? 

6. Vad behöver du ta hänsyn till/beakta förutom lagstiftning? 

7. Har det varit några ytterligare lagstiftningar i upphandlingen pga. projektets extrema 

karaktär? 

8. Vilka krav ställde de politiska parterna? 

9. Om det finns ngn annan instans med sina krav- vilka och varför? 

10. Hur har ni uppfyllt dessa krav/anpassat er efter? 

 

Beslutstagande 

11. Vad var det som påverkade beslutet om en ny tryckkammare på Karolinska? 

12. Vilka var de största behoven för en tryckkamare? 

13. Från vilket håll kom behoven? 

14. Hur gick beslutsprocessen till gällande beslutet att köpa in en tryckkammare? 

 

Förväntningar, organisation och samarbete 

15. Ledningsgruppens förväntningar? 

16. Struktur för upphandlingens organisation? 

17. Vilka är/var dina närmaste medarbetare i projektet? 

18. Hur har samarbetet och kommunikationen fungerat mellan projektets parter under 

upphandlingen enl.dina åsikter? 

19. Samordning? Kontroll av funktionaliteten? 
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Projektets fortlöpning 

20. Vem har ansvarat för de olika momenten under projektet? (delansvar samt hela 

ansvaret, chefen för upphandling) 

21. Vad var specifikt/viktigt för varje moment? 

22. Hur höll tidsramarna? 

23. Oväntade händelser, kostnader för dessa? 

 

Resultat 

Anpassning i samhällets krav: 

24. Hur kartläggs behov rent organisatorisk för tryckkammaren? Vem har varit med?   

(Samordning av behoven i hela Sverige, framför allt Stockholms länslandsting- 

vem/vilka ansvariga???)  

25. Vilka parametrar tittar ni på när ni tar upp referenser på tänkt utrustning? (Haux Life 

Support) 

26. Vilken feedback har du fått? 

27. Hur har ni utvärderat projektet? 

28. Vad anser du själv att projektet bidrar med till samhället? 

29. Har projektet uppfyllt kraven/förväntningar? 

30. Verklighetsförankring av tryckkammaren? Nyttan i verkligheten? 
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Bilaga 2 

En skriftlig studie 
 
 

Stockholm 2007-04-18 
 
 
Hej! 
Vi är två studenter på Medicintekniska Ekonomprogrammet vid 
Södertörns Högskola som nu i vår C-uppsats kartlägger 
upphandlingsprocessen gällande den nya tryckkammaren Nemo vid 
KS i Solna. För att kunna få en så rättvisande helhetsbild som möjligt 
behöver vi få svar på frågorna i denna enkät från Dig som har varit 
aktiv på ett eller annat sätt i processen. Samtliga svar kommer att 
sammanställas och sedan publiceras anonymt i C-uppsatsen. 
 
Beräknad tidsåtgång för att fylla i frågor är 10 minuter. 
Ditt svar ber vi om att få återsänt till oss i bifogat kuvert senast 
fredagen den 27: e april. 
 
 
Tack för din medverkan, 
Åsa Ludvigsson och Varpu Valkeinen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinfo:  
Åsa Ludvigsson 073 4443390, asaludvigsson@yahoo.se 
Varpu Valkeinen 0708 736383varpu.valkeinen@hotmail.com 
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Underlaget består av frågor med tillhörande alternativ där vi ber Dig att kryssa för det 
alternativ som bäst stämmer överens med din erfarenhet från upphandlingen av 
tryckkammaren. På de öppna frågorna ber vi Dig att svara kortfattat och tydligt. I frågorna 
hänvisas till ”projektet”, med vilket menas upphandlingen av tryckkammaren.  
 
 
Organisation  

 
1. Inom vilken av följande arbetsgrupper arbetar du?   

 
Styrgrupp   

  Projektgrupp   
  Referensgrupp  
  Annan    ……………………………………… 
 
 
2. Vilken spetskompetens har du bidragit med till projektet? 
(T ex. projektledning, medicinsk specialité, organisation och ekonomi) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
3. Under vilken period av processen har du varit delaktig? 

 
1. Förstudie   

  2. Beslut av upphandling  
  3. Förfrågningsunderlag  
  4. Anbud kommer in  
  5. Utvärdering av anbud  
  6. Beslut   
  7. Ramavtal tecknas  
  8. Info. fr. statskontoret  
  9. Förvaltning  
  10. Annan del/period  ……………………………………… 
 
4. Hur mycket av din arbetstid per vecka har du arbetat med projektet? 
(Uppskatta tiden i antal timmar per vecka) 
 
  40-    
  30-39   
  20-29   
  10-19   
  0-9   
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Process  
 
5. Hur har samarbetet mellan arbetsgrupperna inom projektet fungerat ur ett allmänt 
perspektiv?  
 

Mycket bra   
  Bra   
  Mindre bra   
  Inte alls   
  Vet ej   
 
 
6. Hur har kommunikationen mellan de arbetsgrupper som har arbetat med projektet fungerat? 
 

Mycket bra   
  Bra   
  Mindre bra   
  Inte alls   
  Vet ej   
 
 
7. Specificera kort de arbetsuppgifter som du har utfört inom projektet?  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Mål och förväntningar 
 
8. Vad anser du att de största behoven för projektet var inom sjukvården? 
 

Tillgänglighet  
Medicinskt vårdbehov  
FoU   
Status för KS   
Annat    ……………………………………… 

 
 
9. När ditt arbete med projektet startade, var du då väl informerad och införstådd med 
projektets mål och förväntningar? 
 

Ja   
  Nej   
  Vet ej   
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10. Vilka förväntningar hade du för projektet utifrån din arbetsroll? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
11. Hur överensstämde dessa förväntningar med projektets övergripande/gemensamma 
målsättningar? 
 

Mycket bra   
  Bra   
  Mindre bra   
  Inte alls   
  Vet ej   
 
 
12. Har du på något sätt varit delaktig vid utvärdering av projektet?  
 

Ja   
  Nej   
  Vet ej   
 
 
13. Hur tycker du att projektet uppfyller målsättningarna? 
 

Mycket bra   
  Bra   
  Mindre bra   
  Inte alls   
  Vet ej   
 


