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Sammanfattning	  	  
Titel: Uppföljning och utvärdering i investeringsprocessen inom offentlig sjukvård – en kvalitativ 

fallstudie om sjukhusen inom Stockholms läns landsting 	  
Författare: Johanna Tekeste, 920228 & Sonia Amdouni, 891028 

Handledare: Ogi Chun 

Examinator: Cheick Waguè 

Ämne/Nivå: Företagsekonomi, finansiering. Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng 

___________________________________________________________________________________ 

Problem: Investeringsvolymerna inom offentlig sjukvård ökar. Detta har gjort att ekonomistyrning har 

blivit allt viktigare för sjukhusen, vilket innefattar kontinuerliga och systematiska bedömningar av 

investeringar, samt utvärderingar på ekonomiska effekter. Det har uttryckts att utvärderingar och 

uppföljning i investeringsprocessen inom hälso-och sjukvården saknar tydlighet och endast fokuserar på 

smala och specifika frågor som inte tillåter komplexitet.  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur uppföljning och utvärdering av investeringar sker 

inom offentlig sjukvård. Detta genom att undersöka om bristerna i landstingets investeringsstrategi med 

uppföljning och utvärdering eventuellt kan hittas ett steg ned i hierarkin. 

Teori: Det teoretiska ramverket behandlar investeringsprocessen och den offentliga sektorn. De centrala 

teorierna och de tidigare forskningarna berör vilka kalkylmetoder som främst används inom den 

offentliga sektorn, vilken roll utvärdering och uppföljning har samt vilka svårigheter som finns inom 

hälso- och sjukvård gällande detta.  

Metod: Studien har genomförts genom en kvalitativ fallstudie. Tre av Stockholms läns landstings 

sjukhus har intervjuats: Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Dessa 

intervjuer har kombinerats med svar från en controller med samordningsansvar och en certifierad 

kommunal revisor som arbetar på landstinget. 

Empiri: Empirin visade att sjukhusen använder egna företagsekonomiska investeringskalkyler vid 

utvärderingen och de mest förekommande metoderna är payback-metoden och nuvärdemetoden. De 

påtalade bristerna i kalkyleringen kan summeras i att de inte är tillräckligt djupgående och tydliga.  

Slutsats: Det råder i dagsläget liknelser i de brister som återfanns i landstingets investeringsstrategi med 

de brister som framkommit i denna studie. Det vill säga att arbetet med uppföljning och utvärdering inte 

utförs systematiskt och kontinuerligt.  

 

Nyckelord: Investeringsprocessen, offentlig sektor, Stockholms läns landsting, utvärdering, 

uppföljning, offentlig hälso- och sjukvården, investeringskalkyler  



 
 

Abstract	  
Title: Evaluation and monitoring of the investment process in public health care – A qualitative case 

study of hospitals in Stockholm County Council.  

Authors: Johanna Tekeste, 920228 & Sonia Amdouni, 891028 

Tutor: Ogi Chun 

Examiner: Cheich Waguè 

Subject: Business Administration, Financing. Bachelor thesis, 15 credits 

___________________________________________________________________________ 

Problem: The investment volumes in public health care increases. This has made the financial 

management increasingly important for hospitals, which includes continuous and systematic assessment 

as well as evaluations of the economic effects. It has been said that the evaluation and monitoring in the 

health care system lacks clarity, and instead is focusing only on narrow and specific issues that does not 

allow complexity.  

Purpose: The aim of this study is to examine how evaluation and monitoring of investments occurs in 

the public health care. This is examined by investigating if the shortcomings of the county council’s 

investment strategy may be found in the hospitals.  

Theories: The theoretical framework includes the investment process and description of the public 

sector. The main theories and previous researches concerns the use of capital budgeting methods, the 

importance of evaluation and monitoring and also what difficulties there are.  

Method: The study is conducted through a qualitative case study where three hospitals of the 

Stockholm County Council are interviewed, Karolinska University Hospital, Danderyd Hospital and 

Stockholm South General Hospital. These interviews have been combined with the response from a 

controller with responsibility for coordination and a certified public accountant, that both works at the 

county council. 

Empiricism: The empirical data showed that hospitals use their own capital budgeting methods to 

evaluation of the investment, and the most commonly methods are payback-method and net present 

value method. The deficiencies found of the capital budgeting method can be summarized to that they 

are not sufficiently profound and clear.  

Conclusion: There are similarities of the deficiencies found in evaluation and monitoring of the 

investment process between the county council’s and the hospitals. The deficiencies concerns that the 

evaluation and monitoring of the investment process are not carried out systematically and continuously.   

Keywords: Investment process, public sector, the Stockholm County Council, evaluation, monitoring, 

public health care service, capital budgeting method



 
 

Begreppsdefinition	  	  
 

Adhoc-kostnader 

Adhoc-kostnader i denna studie avser kostnader som tillkommer efter att investeringen initierats och 

som inte inkluderats i budgeten.  

Avskrivningar  

Avskrivning innebär att en tillgångs kostnad fördelas över dess ekonomiska livslängd. 

 

Controller 

Investeringscontroller ansvarar för att utveckla och arbeta med investeringsprocessen i sin helhet ur ett 

finansiellt perspektiv. Dessutom arbetar de med uppföljning av investeringar och utveckling av 

prognoser och strategier.  

 

Driftkostnad  

Driftkostnaden är den kostnad för anläggningstillgångar som uppkommer för att använda en tillgång. 

Driftkostnaderna ökar ju äldre anläggningstillgången är. 

Enskilda investeringar 

Enskilda investeringar avser sjukhusets egna investeringar som understiger 100 miljoner kronor.  

Investeringsäskande  

Innan sjukhusen initierar en investering skickas ett investeringsäskande in till ett beslutsorgan inom 

verksamheten. Detta kan ses som en investeringsansökan som beskriver och motiverar investeringen.    

 

Tertialrapport 

Tertialrapporten används för att systematiskt och kontinuerligt följa upp investeringar.
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1.	  Inledning	  	  	  

Inledningen avser att ge en introduktion till studiens ämnesområde. Kapitlet introducerar till en början 

bakgrunden som ligger som förklaringsgrund till studiens utvalda problemdiskussion. Detta leder i sin 

tur till syftet och de forskningsfrågor som ska besvaras.  

1.1	  	  	  Bakgrund	  

New public management, NPM, är det begrepp som kan användas för att beskriva den förändrade 

styrformen inom den offentliga sektorn, vilket har införts i flera länder, bland annat Sverige, sedan 

1980-talet. Det grundläggande syftet med New public management är att införa mer av rationell 

management inom den offentliga sektorn. Rationell management går bland annat ut på att målen i 

verksamheter ska följas upp på ett systematiskt sätt och att prestationsnivåer och kvalité ska fastställas, 

samt att ansvaret för resurser ska bygga på styrning, kontroll och uppföljning (SLSO 2015). NPM menar 

att hälso- och sjukvården med tydligare mål- och resultat orientering kan bidra till utveckling, ökad 

motivation, bättre och effektivare behandlingsmetoder samt mer vård för pengarna (SOU 2002). 

I dagsläget så utgörs den etiska plattformen som ska styra prioritering i sjukvården av 

kostnadseffektivitet, människovärde-principen och solidaritetsprincipen. Generellt sett inser 

beslutsfattare att ekonomiska överväganden måste beaktas vid beslut gällande resursfördelningar inom 

hälso-och sjukvården. Det ekonomiska övervägandet är avgörande för att stödja beslut som fattas av 

chefer som ansvarar för att säkerställa att hälso- och sjukvården ger god valuta för pengarna. Vidare 

anses det vara betydande att ekonomiska utvärderingar ska integreras i beslutsfattandet inom sjukvård 

(Hoffman et al. 2002). 
 

Investeringar är en viktig grund för att vårdsektorn ska kunna möta framtidens vårdbehov och ständigt 

förbättras och effektiviseras (Socialstyrelsen 2015). Stockholms läns landsting beslutade 2012 att 

förbättra och stärka välfärden, vilket har innefattat en satsning på både ökad kvalité och tillgänglighet. 

Landstinget arbetar med många olika pågående projekt för framtiden och står inför stora strukturella 

omdaningar i syfte att utveckla hälso-och sjukvården, bland annat i följd av bygget av ett nytt 

universitetssjukhus (SLL 2015). 

 

Den ökade investeringsvolymen leder till att verksamhetens kostnader ökar och binder mycket kapital 

på längre sikt, och om fel beslut fattas kan kostnaderna bli för höga. Dessutom ska det befintliga 

investeringsbehovet kunna hanteras inom den finansiella ram som finns att tillgodose. Därmed har 
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ekonomistyrning blivit allt viktigare för landstinget, vilket bland annat innefattar kontinuerliga och 

systematiska bedömningar av investeringar, samt utvärderingar på investeringarnas ekonomiska effekter 

(SLL 2015). I årsrapporten till fullmäktige 2012 beräknades den framtida investeringsvolymen uppgå 

till cirka 75 miljarder kronor under åren 2013-2022 (Landstingsrevisorerna 2012). 

Under 2011 fick landstingsstyrelsen uppdrag av fullmäktige att utveckla ett förslag för en ny 

investeringsstrategi och förslag till ansvars-och beslutsordning för landstinget. Investeringsstrategin 

anger på ett övergripande sätt hur investeringar ska hanteras inom landstingsorganisationen. I juni 2011 

fastställdes den nya investeringsstrategin, tillsammans med ansvars- och beslutsordningen skulle dessa 

vara till fullo implementerade inför framtagandet av budget år 2014. Stora delar av investeringsstrategin 

tillämpades redan i samband med framtagande av budgeten år 2013 (Landstingsrevisorerna 2012). 

Enligt revisionsverkets granskningsrapport av den nya investeringsstrategin, “Investeringsprocessen i 

landstinget” från 2012 har det brustit i beredningen av investeringsärenden och även samordningen 

mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och sjukhusen. Granskningen visar att det finns brister med 

uppföljning och utvärdering och att det finns ett behov av att förtydliga kraven på uppföljning och 

utvärdering av pågående och slutförda investeringar (Landstingsrevisorerna 2012). Det övergripande 

syftet med granskningen är att besvara om investeringsprocessen tillgodoser behovet av att samordna, 

styra och följa upp landstingets investeringar. Rekommendationerna i granskningen är inte specifikt 

riktade mot sjukhusens enskilda investeringar, utan revisonen har fokuserat på att granska landstingets 

investeringsprocess och de investeringsobjekt som överskrider 100 miljoner kronor 

(Landstingsrevisorerna 2012).  

Även Svensk förening för allmänmedicin, SFAM1, menar att det finns stora brister i uppföljning och 

utvärdering av olika satsningar som idag görs i svensk sjukvård i allmänhet. Vidare menar de på att ett 

faktiskt kvalitetsförbättringsarbete i sjukvården förutsätter ett förbättrat system för uppföljning och 

utvärdering, och att det tidigare saknats utvärderingar av genomförda förändringar i svensk sjukvård, 

trots att flera större förändringar har genomförts de senaste 50 åren (SFAM 2010).   

1.2	  	  Problemdiskussion	  

Det har uttryckts en oro bland beslutsfattare inom hälso-och sjukvården om att ekonomiska 

utvärderingar endast fokuserar på smala och specifika frågor som inte tillåter komplexitet (Hoffman et 

al. 2002). Det har även visat sig att användningen av ekonomisk utvärdering på lokal nivå inte är 
                                                
1 SFAM utgör en del av det svenska läkarsällskapet och fungerar som en specialistförening i Sveriges läkarförbund. SFAM 
har remissinstans till olika myndigheter angående beslut som handlar om allmänläkare (SFAM, 2010). 
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avsevärd och att de främsta hindren för användningen av ekonomiska utvärderingar är relaterade till 

icke-flexibilitet i framtagna budgetar (Drummond et al. 1997). Vidare anses det även att mer flexibla 

budgetar kan uppmuntra beslutsfattare att öka användandet av ekonomiska utvärderingar. Dessutom 

anses det att vissa beslut inte enbart bör baseras på ekonomiska överväganden eftersom andra faktorer 

såsom bland annat kvalitet och patientens välbefinnande kan åsidosätta ekonomiska faktorer, och att 

samtliga faktorer bör tas med i beräkningen i en omfattande ekonomisk utvärdering (Hoffman et al. 

2002). 
 

Sjukhusen arbetar i många fall med motstridiga mål vid genomförande av investeringar (Vashishth et al. 

2012). Detta innebär att investeringar inom sjukvården ständigt måste avvägas mellan patientnytta och 

kostnadseffektivitet. Begreppet ”kostnadseffektivitet” innebär en kostnadsbedömning per nådd effekt 

mellan olika alternativ, där det alternativet med den lägsta kostnaden per effekt är det bästa alternativet, 

det vill säga den mest kostnadseffektiva. Hälso- och sjukvården kan beskrivas som effektiv när 

tillgängliga resurser utnyttjas på bästa möjliga sätt för att uppnå de uppsatta målen (SLL 2015). 

Vashishth et al., (2012) hävdar i sin studie att de främsta problemen som vårdsektorn står inför berör 

resursfördelning och kapital budgetering. På grund av begränsade resurser används kapital budgetering 

vid bedömning av eventuella investeringar och utgörs av metoder för att bestämma vilken investering 

som kommer att ge bästa möjliga avkastningen under en given period. Metoderna inkluderar nuvärdet, 

intern avkastning och diskonterade kassaflöden samt payback-metoden. 

I granskningsrapporten från revisionsverket framgår det att planerade och pågående investeringar 

kontinuerligt ska följas upp. Varje investering ska följas upp under och efter genomförandefasen med 

avseende på bland annat utgifter, tidplan och finansiering. Dessutom ska resultat och 

verksamhetsmässiga konsekvenser utvärderas och det avser miljö, kapacitet, driftaspekter och kvalitet. 

Utöver uppföljningen ska utförda investeringsobjektet utvärderas mot de grundläggande mål och 

kriterier som varit de huvudsakliga motiven till att initiera investeringen. Både utvärdering och 

uppföljning är integrerade delar av processen. Trots detta saknas tydliga krav på hur dessa steg ska 

genomföras (Landstingsrevisorerna 2012).  

Enligt granskningen saknade de framtagna investeringskalkylerna tydliga anvisningar för hanteringen 

och dessutom ansågs de inte vara tillräckligt djupgående. Utöver detta framgick att beskrivningen kring 

tillvägagångssättet av uppföljning av pågående investeringar samt utvärderingen av avslutade 

investeringar behöver tydliggöras. Dessutom krävs mer djupgående beskrivningar om investeringarnas 
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framtida kostnader som de framtagna investeringarna kan komma att generera, i syfte att 

beslutsunderlagen ska anses vara tillräckliga (Landstingsrevisorerna 2012). 

Detta har vidare väckt ett intresse hos författarna att undersöka hur uppföljning och utvärdering sker ett 

steg ned i hierarkin, det vill säga på verksamhetsnivå, samt att undersöka vilka brister som finns och vad 

som orsakar dessa brister. Författarna vill även undersöka om bristerna i landstingets 

investeringsstrategi återspeglar sig på sjukhusen, eftersom att sjukhusen är en del av 

landstingsorganisationen och arbetar enligt landstingsfullmäktiges riktlinjer.  

 

 

Figur 1: Visar kapitalkostnadsökningen över 10 år som är en följd av de ökade investeringarna i 

Stockholms läns landsting. NKS OPS kapitalkostnad står för kapitalkostnaden för Nya Karolinska 

Solna. Källa: Landstingsrevisionens granskningsrapport, 2012.  

1.3	  Syfte	  	  

Syftet med denna studie är att undersöka uppföljningar och utvärderingar av investeringar inom 

offentlig sjukvård, samt vilka brister som finns i uppföljnings- respektive utvärderingsprocessen och 

även vad som orsakar dessa brister. Utöver detta ämnar författarna även att undersöka om bristerna i 

landstingets investeringsstrategi, som visat sig i revisionens granskningsrapport, med uppföljning och 

utvärdering kan hittas på sjukhusnivå.  
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1.4	  Forskningsfrågor	  

Utifrån författarnas bakgrundsbeskrivning och problemdiskussion har följande övergripande 

forskningsfråga formulerats: 

- På vilket sätt sker uppföljning samt utvärdering av investeringar inom offentlig sjukvård?   

 

Den övergripande forskningsfrågan kan brytas ner i följande delfrågor: 

 

- Hur arbetar sjukhusen med uppföljning respektive utvärdering? 

- Vilka brister finns i uppföljnings- respektive utvärderingsprocessen? 

- Vilka orsaker ligger bakom bristerna? 

1.5	  Avgränsning	  

Studien är avgränsad till de delar av investeringsprocessen som enligt landstingsrevisionerna har 

avgörande betydelse för att mäta de ekonomiska effekterna av en investering inom offentlig sjukvård, 

det vill säga uppföljning och utvärdering. Studien kommer till viss del även beröra andra väsentliga steg 

i investeringsprocessen som påverkar utvärderingen och uppföljningen.   

Genom att undersöka de tre största sjukhusen i Stockholmsområdet, grundat på sjukhusens omsättning, 

storlek och investerings storlek, är målet att få en helhetsbild av hur offentliga sjukhus arbetar med 

uppföljning och utvärderar i investeringsprocessen. Studien avser att undersöka Karolinska 

Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus som är tre bolagsstyrda sjukhus och ägs 

av Stockholm läns landsting. Studien avgränsar sig till de investeringar som sjukhuset själva ansvarar 

för, det vill säga enskilda investeringar som understiger 100 miljoner kronor.  
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2.	  Teoretiskt	  ramverk	   

Detta kapitel utgör studiens teoretiska referensram som behandlar centrala teoridelar om investeringar, 

investeringsprocessen samt den offentliga sjukvården som är det ämnesområde som studien berör. 

Dessa teorier kommer vidare att ge stöd och kopplas till studiens empiri.  

2.1	  New	  Public	  Management 

NPM är det begrepp som brukar användas för att karaktärisera den förändrade styrformen inom offentlig 

sektor sedan två decennier tillbaka. Pressen på regeringar och offentliga institutioner har ökat vilket har 

resulterat i att politiska och sociala förändringar tagit allt större plats i ett flertal länder (Den Heyer 

2011). Trenden inom offentliga verksamheter är att utveckla befintliga styr- och informationssystem, i 

syfte att få ökad insyn och kunna uppnå en högre mätbarhet av ett större antal organisatoriska aspekter 

(Almqvist 2006, s.16). 

En av de grundläggande idéerna för NPM är att ersätta de traditionella styregenskaperna inom den 

offentliga sektorn med ett mer företagsinriktat styrsätt (Hood 1995). Syftet med införandet av NPM i 

den offentliga sektorn var att minska driftkostnaderna genom effektivisering (Grytten et al. 2014). Dessa 

effektivitetsåtgärder resulterade i en omstrukturering i syfte att maximera de resurser som finns 

tillgängliga (Matei & Chesaru 2014). Det har påvisats att effektiviseringen har gått betydligt snabbare 

inom det privata och därför menar Ankarloo (2005) och Rothstein (2010) att de organisatoriska 

strukturer som finns inom den privata företagsvärlden bör tillämpas på offentliga verksamheter.  

Implementeringen av NPM har definitivt resulterat i ökad ekonomisk medvetenhet. Övergripande 

ekonomiska ramar har därmed fått en mer central betydelse än tidigare (Brorström et al. 2005). Hall 

(2012) menar att det inte ska spela någon roll vilken verksamhet det rör sig om, alla ska kunna styras 

med vissa generaliserade modeller. Med NPM läggs vikten på vad som ska uppnås med verksamheten, 

genom tydliga mål, mätning av måluppfyllelser och avslutningsvis genom utvärdering (Hood 1995).  

2.2	  Effektivitetsfokus	   

Tre värden som representerar den ekonomiska aspekten av effektivitet är kostnadseffektivitet, 

rationalitet och produktivitet. Rationalitet avser valet av de medel som på bästa sätt leder till att 

målsättningar uppnås. Produktivitet definieras som förhållandet mellan investerade resurser och utförda 

resultat. Kostnadseffektivitet definieras utifrån måluppfyllelse och kostnader, det vill säga lägre 

kostnader vid högre måluppfyllelse resulterar i högre effektivitet (Lundquist 1992, s.61). 



7 
 

Budgetering används för att nå effektivisering och detta kan kopplas till planering, utförande och 

verkställande. Budgetering innebär att en offentlig verksamhet förväntas uppnå ett visst resultat och 

detta med en reglerad budget.  En sådan verksamhet kan till exempel verka inom hälso- och sjukvården. 

En kritik mot budgetering är bland annat att det kan finnas en risk med att minska budgeten för sådana 

verksamheter som kan få större svårigheter med att klara sig med en mer begränsad budget.  Inom hälso- 

och sjukvården är efterfrågan på vård och patient behov konstant, och kan inte bestämmas utifrån en 

budget. Ett stor fokus på produktivitets- och effektivitetsmått inom sjukvården kan istället utgöra en 

risk, på så sätt att ekonomiska värdena prioriteras framför andra värden (Ibid, s. 60-62).   

2.3	  	  Definition	  av	  investeringar	  	   

Enligt länsstyrelsens förvaltning kan investeringar definieras som anskaffning av anläggningstillgångar 

med en beräknad ekonomisk livslängd över tre år (Landstingsstyrelsens förvaltning 2012). 

Investeringsbegreppet är komplext och spritt över hela det ekonomiska fältet, till följd härav finns det 

många olika definitioner av begreppet. Ax & Kullvén (2009) menar att den bakomliggande definitionen 

är den samma. Det går att definiera investeringar på tre olika sätt: 

- En uppoffring i nutiden i syfte att kunna öka inkomsterna i framtiden. 

- En kapitalsatsning som ger betalningskonsekvenser under en längre period. 

- En satsning av ekonomiskt värde med grundad förhoppning om framtida avkastning. 

Överlag är syftet med investeringar att öka verksamhetens långsiktiga lönsamhet, men lönsamhet 

behöver inte alltid vara det enda syftet med en investering (Ax & Kullvén, 2009). Dran & Campbell 

(1981) menar att de primära målen för offentliga sjukhus är icke-finansiella, det vill säga att sjukhus inte 

förväntas uppvisa samma lönsamhet som privata verksamheter. 

2.4	  Klassificering	  av	  investeringar	  	  	  

Syftet med investeringar är i grund och botten att förändra verksamheters resursstruktur så att kraven 

uppfylls på ett lönsamt och effektivt sätt, antingen kortsiktigt eller långsiktigt. Utifrån det huvudsakliga 

syftet kan verksamheten klassificera investeringar (Nilsson & Persson 1993, s. 34). 

Den första klassificeringsgruppen är ersättningsinvesteringar och innebär att gamla tillgångar ersätts 

med bibehållen kapacitet för att öka produktionseffektiviteten. Existerande tillgångar i verksamheten 

som exempelvis maskiner och utrustning slits över tiden och detta kan leda till ökade kostnader för 

reparationer och underhåll. När tillgången nått sin livslängd och inte längre är lönsam eller när 
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tillgången behöver ersättas på grund av exempelvis ny teknisk utveckling så blir det ekonomiskt 

fördelaktigt att byta ut denna till en nyare tillgång (Ax & Kullvén 2009). Enligt landstinget innebär 

ersättningsinvesteringar att verksamheter och bolag bibehåller samma nytta genom att till exempel, 

- Uppdatera eller ersätta teknisk utrustning 

- Arbeta i linje med myndighetskraven 

- Genomföra livscykelinvesteringar för en fungerande organisation, genom att ta hänsyn till kalkyler 

som användas för att beräkna livscykelkostnader (Landstingsstyrelsens förvaltning 2015). 

Den andra klassificeringsgruppen är expansionsinvesteringar som även kallas för kapacitetsinvesteringar 

och liknar en nyinvestering. Dessa är strategiska investeringar inom befintlig verksamhet som syftar till 

att utöka kapaciteten, utöka varor och tjänster eller inträda på nya marknader, (Ax & Kullvén 2009). 

Inom landstinget kan dessa investeringar vara införandet av nya behandlingsmetoder och ny teknik i 

syfte att skapa större nytta i verksamheten (Landstingsstyrelsens förvaltning, 2015). 

Den tredje gruppen är förbättringsinvesteringar och görs i syfte att förbättra verksamheten med avseende 

på produktiviteten och kostnadsnivån samt öka kvaliteten. Detta görs genom att avsluta aktiviteter och 

processer inom verksamheten som inte ökar värdet, det kan även göras genom att tillämpa outsourcing 

som innebär att produktionen av vissa områden läggs på externa parter (Ax & Kullvén 2009).   

Den fjärde klassificeringen är rationaliseringsinvesteringar som avser att öka effektiviteten och sänka 

produktionskostnaderna genom automatisering och mekanisering. Verksamheten ersätter exempelvis 

befintlig mänsklig arbetskraft och/eller teknik (Karlsson 1999). Landstinget ser 

rationaliseringsinvesteringar som ett sätt att effektivisera och rationalisera driften av verksamheten samt 

att bidra till en hållbar utveckling för de resultat som Stockholms läns landsting genererar 

(Landstingsstyrelsens förvaltning 2015). 

Den femte och sista gruppen är miljöinvesteringar som oftast är en anpassning till miljölagstiftning samt 

ett resultat av krav från kunder, samhället och personalen. Det finns både en inre och yttre miljö. 

Investeringar i den yttre miljön berör exempelvis alternativa energikällor och reducering av utsläpp, 

medan investeringar i den inre miljön innebär insatser på exempelvis hälsa, säkerhet och lokaler (Ax & 

Kullvén 2009). 

2.5	  Investeringsprocessen	  enligt	  Yard	  	  

Enligt Yard (2001, s.11) kan genomförandet av investeringar liknas en planeringsprocess som innehåller 

flera olika steg och faser. Yards beskrivning av investeringsprocessen består av sju steg. 
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Den första fasen är initiering av investeringen och denna fas uppstår genom att en idé väcks. Andra 

fasen är utveckling och då utvecklas början till en plan för investeringen. Sedan i förankringen så 

förankras ansvariga för projektet utifrån den plan som formulerats. Nästa fas är framdrivningen och då 

tas investeringsobjektets beslutsunderlag fram för att i nästa fas, beslut, avgöra om investeringen är 

genomförbar eller inte. Om investeringsobjektet är tillräckligt lönsamt fattas ett beslut om att föra in det 

i genomförande fasen. Den sista fasen är uppföljning vilket innebär att avslutad investering följs upp för 

att ta reda på vilka effekterna har varit (Yard 2001). 

Figur 2: Investeringsprocessen faser enligt Yard (2001)  

2.6	  Företagsekonomiska	  kalkylmetoder	  

För att mäta om en investering är lönsam eller inte används investeringskalkylering som innefattar 

investeringens ekonomiska följder (Karlsson 1999). Kalkylmetoder är verktyg som används vid 

investeringsbedömning och vid utvärdering av investeringar. Kalkylmetoderna varierar beroende på 

mål-funktionen, investeringens utformning, verksamheten i sig samt svårighetsgraden i investeringen. I 

sin artikel beskriver Bucko (2010) vad som anses vara traditionella kalkylmetoder för att mäta 

investeringens lönsamhet. Dessa framgick vara nuvärdemetoden, payback-metoden, internräntemetoden, 

och annuitetsmetoden. Payback-metoden är den enda utav dessa kalkylmetoder som inte klassas som en 

diskonteringsmodell. Diskontering innebär att in-och utbetalningar vid olika tidpunkter ska vara 

jämförbara genom att förflytta betalningsströmmar i tiden (Andersson 2013). 
 

Nuvärdemetoden är den mest förekommande metoden vid utvärdering av investeringar. Genom att 

diskontera framtida kassaflöden med hjälp av kalkylräntan beräknas investeringsvärdet i nutid. Alla 

betalningsströmmar beräknas till tidpunkten för grundinvesteringen. Investeringen generar positiv 

avkastning om nuvärdet på framtida kassaflöden är högre än noll och det innebär att investeringen ger 

högre avkastning än företagets avkastningskrav som är kalkylräntan. Om investeringen har ett nuvärde 

Initiering	   Utveckling	   Förankring	   Framdrivning	   Beslut	   Genomförande	   Uppföljning	  
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på noll ges ingen avkastning och om nuvärdet är negativt det vill säga lägre än noll så genererar 

investeringen en lägre avkastning än företagets avkastningskrav och är därmed inte lönsam (Andersson 

2013). 

Payback-metoden kallas även för återbetalningsmetoden och är den enklaste kalkylmetoden, som sagt 

tar denna metod inte hänsyn till diskontering av kassaflöden. Man beräknar den tid det tar tills 

inbetalningsöverskottet från olika tidsperioder återbetalat grundinvesteringen. Det tas ingen hänsyn till 

betalningar som inträffar när payback-tiden passerat (Andersson 2013). 
 

Interräntemetoden är en vanligt förekommande investeringsmetod som syftar till att avgöra 

investeringens avkastningsränta genom att beräkna diskonteringsräntan som ger investeringen ett 

nuvärde på noll. Detta innebär således att inbetalningarna och utbetalningarna diskonterade till 

nutidspunkten är lika stora (Andersson 2013). 
 

Annuitetsmetoden är lämplig att använda vid jämförelse av investeringsobjekt med olika livslängder. 

Denna metod fördelar jämnt samtliga in -och utbetalningar i lika stora annuiteter över investeringens 

ekonomiska livslängd. Precis som med nuvärdemetoden indikerar investeringens positiva annuitet på att 

företagets avkastningskrav är uppfyllt (Andersson 2013). 

2.7	  Hälsoekonomisk	  utvärdering	  

Studier visar att hälsoekonomisk utvärdering får allt större roll i sjukvårdens prioriteringar 

(Socialstyrelsen, 2011). Statensberedning för medicinsk utvärdering, SBU, (2014) lyfter vikten av att 

utvärdera investeringar inom sjukvården ur ett hälsoekonomiskt perspektiv eftersom att samhällets 

resurser är begränsade och vården ständigt strävar efter effektivitet. 

Hälsoekonomiska utvärderingar syftar till att används som stöd för beslutsfattande inom sjukvården och 

baseras på människors värderingar och beteende. Dessa utvärderingar görs genom att på ett systematiskt 

sätt väga kostnader mot effekter för behandlingsmetoder, i syfte att få fram vilken metod som är mest 

kostnadseffektiv. Det är av betydelse att göra känslighetsanalyser vid hälsoekonomiska utvärderingar för 

att beskriva osäkerheten i de påvisade resultaten som görs på investeringar för på så sätt kan 

verksamheten fastställa var investeringen går från att vara lönsam till olönsam. Osäkerheten beror på att 

besluten bygger på olika variabler och antaganden som inte baseras på fullständig information (SBU 

2014). 

Tidigare i denna studie presenteras företagsekonomiska kalkylmetoder som mäter monetära termer, men 

utvärderingar inom hälsoekonomin mäter nyttan. Hälsoekonomiska analysmetoder innefattar kostnader 
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men det som skiljer de åt är värdering och beskrivning av effekter som investeringen har utöver 

monetära termer (SBU 2014). 

2.8	  Tidigare	  forskning	  

2.8.1	  Kapitalbudgeterings	  metoder	  inom	  den	  offentliga	  sektorn	   

Sandahl och Sjögren publicerade år 2003 en surveystudie som undersökte kapitalbudgeterings metoder 

bland verksamheter i olika branscher i Sverige och studien omfattade de 500 största företagen i landet. 

Studien visade att verksamheter inom den offentliga sektorn hade benägenhet att tillämpa mer 

sofistikerade kalkylmetoder än börsnoterade företag. Den mest förekommande kalkylmetoden som 

används vid investeringsbedömning inom den offentliga sektorn är diskonterande kassaflödesmetoder. 

Dessutom tyder studien på att offentliga verksamheter inte tillämpar metoder som stödjer att värdet för 

aktieägarna ökar, även om verksamheterna styrs verkar i bolagsform (Sandahl & Sjögren 2003). 

Studien visade även att företag inom offentliga verksamheter bör använda sig av diskonterande 

kassaflödesmetoder mer frekvent än andra branscher. Inom tjänstesektorn investeras stora initiala 

kassaflöden i humankapital och andra immateriella projekt. Dessa typer av investeringar skiljer sig från 

de som görs i branscher där historiskt konkreta investeringar har gjorts. Det föreligger en större 

osäkerhet i uppskattning av framtida kassaflöden i mjuka projekt, som kan ses som mindre projekt 

(Sandahl & Sjögren 2003). 

Diskonterande kassaflödesmetoder som kalkylmetod infaller enligt studien naturligt för offentliga 

verksamheter. Uppgifterna om offentliga verksamheter stödjer inte uppfattning att ett 

aktieägarperspektiv speglas med hjälp av diskonterande kassaflödesmetoder. Interräntemetoden visade 

sig ha en låg användarfrekvens både bland statliga, kommunala och privata bolag, men payback-

metoden var den metod som dominerade på samtliga verksamheter och bolag (Sandahl & Sjögren, 

2003). 

2.8.2	  Utvärderingens-‐	  och	  uppföljningens	  roll	  	  

Arjan Van Wheele (2005) talar i sin forskning om vilken betydelse uppföljningen har inom en 

investeringsprocess. Van Wheele (2005) förklarar stegvis hur en uppföljning kan vara positiv för 

verksamhetens framgång. Vidare menar han på att syftet med en kostnadsuppföljning är att ha 

kännedom och förstå vilka kostnader som har uppstått och hur verksamheten utnyttjar sina resurser. Van 

Wheele (2005) menar även att kostnadsuppföljning handlar om hur företaget nyttjar sitt kapital i 

förhållande till de vinster som verksamheten har som mål. 
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I sin forskning belyser Van Wheele vikten av att en uppföljning av kostnader inte får undervärderas, för 

att uppföljning är ytterst nödvändigt om verksamheter ska kunna effektiveras. Han utvecklar 

resonemanget vidare och menar att en uppföljning av inköp och kostnader kan resultera i en ökad 

informationsöverföring samt att verksamheter kan ta bättre beslut (Van Wheele 2012). Detta vilar på 

hans antagande om att kostnadsuppföljning ger organisationen en tydlighet. 

Två andra forskare som belyser vikten av uppföljning är Vijay Govindarajan och John K.Shank. Även 

dem menar på att kostnadsuppföljning kan gynna företag. För att stärka detta resonemang utgår 

forskarna ifrån fyra olika punkter. Den första är att informationen om kostnaderna fungerar som en 

grund för den finansiella utvärderingen, vilket hjälper de anställda i ett företag för de ekonomiska 

elementen om hur verksamheten har utvecklats. Den andra är att kostnadsrapporterna ska vara ett 

hjälpmedel för att uppmärksamma de anställda.  Den tredje och den fjärde punkten avser 

kostnadsanalyser, och de menar på att kostnadsanalyser leder till att kostnaderna minskar vid 

förhandlingar och att verksamheternas val förbättras. Vidare menar de på att kostnadsanalyser är 

fundamentalt för framtida resultat om uppföljningar och utvärderingar (Shank & Govindarajan 1989 

s.187). 

Paula Liukkonen är en annan forskare som talar om kostnadsuppföljningar. Hon menar att det inte spelar 

någon roll vilket företag det är, vare sig det är ett stort eller litet företag så är det viktigt att kostnaderna 

av genomförda investeringar följs upp (Liukkonen 2000). Även Liukkonen lägger tyngd på att 

uppföljning bör ligga i centrum för att en verksamhet ska kunna utvecklas. Hon anser även att vare sig 

en företagshandling resulterar i ett positivt eller negativt utfall, så är det viktigt att förstå händelsen 

(Ibid). Denna kännedom, dvs förståelsen av alla händelser, gynnar den framtida utveklingen.   

2.8.3	  Mjuka	  och	  hårda	  investeringar	  	   	   	    

Forskaren Esbjörn Segelods (2000) analyseras svenska chefernas uppfattningar om kortsiktiga 

investeringar, och jämför synen med den uppfattning som amerikanska chefer har. Segelod undersöker 

bland annat hur kalkylmetoder och andra faktorer som påverkar ett företags investeringsbedömning. 

År 1986 skrev Segelod en undersökning om vilka kalkyleringar som genomfördes av företag och 

samhället vid stora projekt. Det framgick att kalkyleringen av stora projekt ökat från 1970- talet till 

1980-talet. I sin undersökning lyfts det faktum att den utvecklade användningen av kalkylmetoder haft 

en positiv inverkan på verksamheterna som ökat sin effektivitet. 

Segelod valde att följa upp sin undersökning under början av 2000-talet genom att studera olika faktorer 

som påverkar investeringsbedömningen för verksamheten. Denna studie resulterade i att påvisa två olika 
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slags investeringar, hårda och mjuka. Hårda investeringar avser till exempel nybyggnationer och 

maskiner medan mjuka investeringar kan ses som mindre och avse bland annat byte av golv och fönster 

i verksamheten. Det visade sig även att verksamheter vid hårda investeringar oftare genomförde 

kalkylberäkningar och bedömning av investeringen än vid de mindre mjuka investeringarna. Därmed 

identifierade Segelod både positiva och negativa resultat och menade på att det är negativt att 

verksamheterna inte genomför kalkylberäkningar och bedömningar på de mjuka projekten (Segelod 

2000).  

2.8.4	  Brister	  i	  utvärdering	  och	  uppföljning	   

Det har uttryckts en oro bland beslutsfattare inom hälso-och sjukvården om att ekonomiska 

utvärderingar endast fokuserar på smala och specifika frågor som inte tillåter komplexitet (Hoffman et 

al. 2002). Det har även visat sig att användningen av ekonomisk utvärdering på lokal nivå inte är 

avsevärd och att de främsta hindren för användningen av ekonomiska utvärderingar är relaterade till 

icke-flexibilitet i budgetarna (Drummond et al. 1997). Vidare anses det även att mer flexibla budgetar 

kan uppmuntra beslutsfattare att öka användandet av ekonomiska utvärderingar. Även att vissa beslut 

inte enbart bör baseras på ekonomiska överväganden eftersom andra faktorer såsom bland annat kvalitet 

och patientens välbefinnande kan åsidosätta ekonomiska faktorer, och att samtliga faktorer bör tas med i 

beräkningen i en omfattande ekonomisk utvärdering (Hoffman et al. 2002). 
 

Sjukhusen arbetar i många fall med motstridiga mål vid genomförande av investeringar (Vashishth et al. 

2012). Detta innebär att investeringar inom sjukvården ständigt måste avvägas mellan patientnytta och 

kostnadseffektivitet. Begreppet ”kostnadseffektivitet” innebär en kostnadsbedömning per nådd effekt 

mellan olika alternativ, där det alternativet med den lägsta kostnaden per effekt är det bästa alternativet, 

det vill säga den mest kostnadseffektiva. Hälso- och sjukvården kan beskrivas som effektiv när 

tillgängliga resurser utnyttjas på bästa möjliga sätt för att uppnå de uppsatta målen (SLL 2015).  

Vashishth et al., (2012) hävdar i sin studie att de främsta problemen som vårdsektorn står inför berör 

resursfördelning och kapital budgetering. På grund av begränsade resurser används kapital budgetering 

vid bedömning av eventuella investeringar och utgörs av metoder för att bestämma vilken investering 

som kommer att ge bästa möjliga avkastningen under en given period. Metoderna inkluderar nuvärdet, 

intern avkastning och diskonterade kassaflöden samt payback-metoden. 
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3.	  Metod	  	  	  	  

Detta kapitel motiverar och beskriver den valda forskningsmetoden för studien, hur undersökningen 

genomförts, tillvägagångsättet genom studien samt presentation av intervjuobjekten. Avslutningsvis 

presenteras hur författarna arbetat med databearbetningen i analysprocessen.   

3.1	  Forskningsansats 

En studie kan antingen inneha en kvalitativ- eller kvantitativansats. Studier kan även använda sig av en 

kombination av dessa två och detta avgörs grundat på studiens syfte och vidare hur datainsamlingen ska 

hanteras och tolkas. Genom den kvantitativa ansatsen skapas större förståelse för de fenomen som ligger 

till grund för en frågeställning. Dessa studier består vanligtvis av statistisk forskning som använt sig av 

exempelvis enkätundersökningar för att inkludera så många respondenter som möjligt. Denna metod 

strävar efter att finna resultat som är kvantifierbara (Bryman & Bell 2013). En kvalitativ ansats är en 

mer djupgående studie som vanligtvis består av observationer och intervjuer, och den tenderar att 

kopplas med beskrivande studier. Kvalitativ forskning tenderar att undersöka saker i deras sammanhang 

och förklarar hur de hänger samman (Denscombe 2009, s. 322).  

 

Butler et al., (1991) valde i sin studie att använda sig av en kvalitativ fallstudie som metod för att 

undersöka och beskriva investeringsprocessen. Deras studie baseras på semi-strukturerade intervjuer 

med tre olika företag för att skapa ett brett perspektiv för investeringar i sin helhet som inkluderade 

utformningen, utvärderingen och beslutsfattandet.  
  

Baserat på den tidigare forskningen av Butler et al., (1991) samt ovanstående skildring av de två 

ansatserna har författarna i denna studie valt att använda sig av en kvalitativ ansats för att undersöka det 

som beskrivs i studiens syfte. Den forskningsansats som används är av betydelse för studiens tänkta 

undersökning. Anledningen till att författarna valde en kvalitativ forskningsmetod är att den är lämplig 

för att få en förståelse för investeringsprocessen inom offentlig sjukvård. Författarna stävar efter att sätta 

sig in i det som studeras, erhålla ett djupare perspektiv, samt få en inblick utifrån studieobjektets 

perspektiv på situationen (Holme & Solvang 1997).   

Denna studie bygger på en abduktivistik ansats vilket innebär att metoden är likartad med både 

induktion och deduktion. Denna metod ger möjlighet att växla mellan teori och empiri och det anses 

vara utmärkande för abduktion och detta görs för att uppnå den optimala förståelsen. Detta innebär att 

författarna låtit förståelsen växa under studiens gång (Alvesson & Sköldberg 2008). Abduktiv metod 
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innebär att författarna till en början skapade sig ett hypotetiskt mönster som förklarar 

investeringsprocessen och dess steg inom offentlig sjukvård. I takt med att allt fler iakttagelser gjorts 

under studiens gång har tolkningen förändrats och förståelsen har ökat. Detta visar på att den abduktiva 

ansatsen kan betraktas som ett samspel mellan induktivistisk och deduktivistik slutledning (Olsson & 

Sörensen 2011). 

Till en början ansågs en deduktiv ansats vara mest användbar för studien, men under studiens gång har 

den teoretiska referensramen skrivits om med anledning att ett antal teorier inte överensstämt med 

studiens syfte vilket är ett resultat av att förståelsen vuxit under genomföranden av studien. Vid 

ändringar av teori eller empiri under studiens genomförande anses ansatsen, som tidigare nämnt, vara 

abduktivistik (Alvesson & Sköldberg 2008).   

3.2	  Fallstudie	  

Fallstudie är den datainsamlingsmetod som använts för att fördjupa och utveckla förståelsen för 

investeringsprocessen i de fall som valts ut, vilka är tre offentliga sjukhus inom Stockholms läns 

landsting. 
 

Författarna har fått fram unika och värdefulla insikter i större utsträckning än om studien använt andra 

tillvägagångssätt som till exempel en surveyundersökning, då fallstudie anses vara ett bredare 

tillvägagångssätt för samhällsforskning. Dessutom har författarna på grund av den valda metoden fått 

möjligheten att gå på djupet genom att upptäcka aspekter och därmed anses denna metod vara lämplig 

för studiens syfte (Denscombe 2009, s. 59-60). 
 

Det undersökningsobjekt som denna studie behandlar fokuserar på att undersöka en process som är 

sammanlänkad mellan många olika parter och steg som ömsesidigt påverkar varandra och därmed har 

det varit av relevans att skapa förståelse för hur dessa parter och steg är sammanlänkade. Den givna 

komplexitet som föreligger i denna studie gör att det därmed är lämplig att använda sig av fallstudie för 

att kunna lösa komplexiteten. Detta tillvägagångssätt ger en helhetsbild som gett möjlighet att upptäcka 

hur de olika parterna och stegen hänger samman (Denscombe 2009, s. 59-60). Författarna har valt att 

använda olika typer av källor och olika typer av data för att uppnå syftet med studien som kräver ett 

brett perspektiv, i och med att författarna hanterar komplexitet i verkliga situationer. (Denscombe 2009, 

s.62). 
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3.3	  Val	  av	  sjukhus	  	  

Syftet med ett urval är att erhålla tillräckligt med information för att forskaren ska kunna ge en kvalitativ 

beskrivning av ett visst undersökningsobjekt inom en särskild population. Beroende på studiens 

undersökningsobjekt så ser urvalsstorleken och variationen i urvalet olika ut (Ryen 2004). 
 

Denna studie är avgränsad till tre av landstingets mest investeringsbenägna sjukhus och urvalet utgörs 

av Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Utifrån studiens syfte och 

för att empiriskt undersöka problemet har vi valt att använda ett målinriktat urval. Målinriktat urval som 

samplingsteknik är av strategiskt slag och innefattar ett försök att skapa överensstämmelse mellan urval 

och forskningsfrågor. Med andra ord, så väljer forskaren urvalet utifrån en önskan om att intervjua 

personerna som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman 2008). 
 

Valet grundar sig på sjukhusens investerings storlek, det vill säga den årliga investeringssumman. 

Anledningen till att vi valde dessa sjukhus är för att det genomförs fler och större investeringar än i 

mindre sjukhus vilket gör att dessa är mest investeringsbenägna och därmed mest intressanta som 

respondenter.  

 

 

 

 

 

 
 

Tabell 1: Investeringsvolymen för enskilda investeringar i de utvalda sjukhusen 

 

Den nödvändiga information som författarna tagit fram i urvalsprocessen kommer från sjukhusens egna 

hemsidor, landstingets hemsida samt från Peter Forsén, controller med samordningsansvar i Stockholms 

läns landsting. Urvalsprocessen började med att författarna läste om samtliga åtta sjukhus inom 

Stockholms läns landsting på landstingets hemsida. Därefter besökte författarna respektive sjukhus egna 

hemsidor och läste om diverse investeringsplaner samt den ekonomiska situationen och därefter 

kompletterades denna information av P.Forsén 

	   År	  2014	   År	  2015	  

Danderyds	  sjukhus	   68,4	  miljoner	  kronor	   104	  miljoner	  kronor	  

Karolinska	  

Universitetssjukhuset	  

208,2	  miljoner	  kronor	   270	  miljoner	  kronor	  

Södersjukhuset	  	   123,2	  miljoner	  kronor	   137	  miljoner	  kronor	  
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3.4	  Val	  av	  intervjuobjekt	  	  
 

För att uppfylla syftet med studien har författarna utifrån sin genererade kunskap kring de människor 

som ska undersökas samt kring ämnesområdet, medvetet tagit kontakt med en person från respektive 

sjukhus som är kunnig inom området. Författarna har tagit kontakt med de personer som kan tänka sig 

ge mest värdefull data. Detta har för studien inneburit mer informativ data än vad ett sannolikhetsval 

hade bidragit med. Urvalet som använts för att välja ut respondenter kallas för subjektivt urval 

(Denscombe, 2009, s.37-38).  

 

Från Karolinska Universitetssjukhuset har Johanna Helander intervjuats. Hon arbetar som controllerchef 

för forsknings och utveckling och innovation och utveckling. Lena Holm intervjuades i Danderyds 

sjukhus och är idag chef för verksamhetsuppföljning och processledare och hon är dessutom ansvarig 

för sjukhusets interna kontroll plan och investeringsprocess. Respondenten från Södersjukhuset har valt 

att vara anonym och därför namnges inte personen i denna studie. Hen samtycker med att namnge 

sjukhuset och hens befattning. Hen kommer i denna studie refereras till som X. X arbetar som 

investeringscontroller och verksamhetscontroller.  
 

I denna studie har dessutom en controller samt en certifierad kommunal revisor från Stockholms läns 

landsting intervjuats och dessa har tagits fram via det teoretiska urvalet. Det innebär att författarna har 

valt ut dessa två respondenter successivt allteftersom det teoretiska ramverket utvecklats utifrån de nya 

belägg som framkommit.  
 

Båda ovan nämnda urvalen är icke-sannolikhetsurval eftersom intervjuobjekteten i denna studie inte 

bygger på ett slumpmässigt urval (Denscombe 2009, s.37-38). Det väsentliga med en kvalitativ 

intervjuform är att författaren ser till att all nödvändig och relevant data samlas in och att 

intervjuobjekten är kunniga inom den del av investeringsprocessen som studien fokuserar på (Ryen 

2004). 

3.5	  Datainsamling	  	  

Datainsamlingen består av både primär- och sekundärdata för att få en tillräckligt bred uppfattning för 

hur sjukhusen arbetar med utvärdering och uppföljning. Primärdatan utgörs av resultatet författarna fått 

från de utvalda respondenterna från respektive sjukhus. Sekundärdatan utgörs i form av interna 

dokument från samtliga sjukhus, interna dokument från landstinget, utöver detta har författarna 

kompletterat dessa dokument ytterligare med intervjuer med en controller samt en certifierad kommunal 
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revisor från Stockholms läns landsting. Sekundärdatan användes för att komplettera den data som tagits 

fram via de genomförda intervjuerna på sjukhusen. De utökade intervjuerna och de interna dokumenten 

har haft som syfte att ge denna studie en mer djupgående förståelse för sjukhusen uppföljning och 

utvärdering av investeringar. Anledningen till att olika datakällor från olika perspektiv använts i empirin 

är även för att författarna ska erhålla en övergripande förståelse för ämnesområdet och kunna kontrollera 

den data som framtagits vid intervjuerna med sjukhusen. Detta kallas för datatriangulering och ökar 

trovärdigheten i den framtagna datan (Denscombe 2009, s.186 & 266). 

Primärdatan som samlades in har transkriberats och den information som ansetts väsentlig för studiens 

syfte har redovisats i studiens empiriavsnitt och därefter kompletterats med sekundärdata som tagits 

fram. Därefter har den insamlade empirin analyserats utifrån de teorier som formulerats under det 

teoretiska ramverket. 

3.6	  Typer	  av	  forskningsintervjuer 

Semistrukturerade personliga intervjuer är det verktyg som använts för att samla in kvalitativ primärdata 

för hur de utvalda sjukhusen arbetar med utvärdering och uppföljning i investeringsprocessen. 

Författarna kontaktade respondenterna per telefon och de personliga intervjuerna bokades in på 

respektive respondentens arbetsplats. Under intervjuerna ställdes inledande frågor efter att syftet med 

studien presenterats. Dessa frågor efterfrågade ett samtycke av inspelning, om de önskade att vara 

anonyma, om de ville läsa igenom transkriberingen samt om de ville ta del av slutsatser innan 

publikationen. Detta är en viktig etisk aspekt för författarna som skapar en medvetenhet och en 

bekvämlighet för respondenten för att de själva får fatta besluten. För att öka medvetenheten och 

bekvämligheten för respondenterna skickades frågeformuläret dagen innan intervjun så att respondenten 

skulle kunna läsa igenom formuläret och vara förberedd på de frågor som författarna skulle ställa. 

(Denscombe 2009, s.231). Samtliga intervjuer spelades in med mobiltelefon som kompletterades med 

anteckningar som fördes på dator. För att minska risken för otydlighet i inspelningen användes båda 

författarnas mobiltelefoner med samtyckte av respondenten. 
 

Samtliga sjukhus besvarade likadana frågor för att studien i något avseende syftar till att jämföra och se 

samband mellan de valda studieobjekten. Frågeformuläret bestod av öppna frågor vilket gav författarna 

möjlighet att ställa följdfrågor. Denna typ av intervju är mer flexibel och innebär att respondenten har 

möjlighet att utveckla sina idéer och tankar kring undersökningsobjekten. Undersökningsobjektet i 

denna studie kan uppfattas som komplext och därför är semistrukturerade intervjuer ett lämpligt val och 

den vanligaste typen av semistrukturerade intervjuer är personliga intervjuer. Denna typ av intervju är 
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även lämplig eftersom författarna vill samla in information från sjukhusen så att det i analysprocessen är 

möjligt att tyda om det finns mönster eller inte mellan dem. Författarna har under intervjuerna behövt 

komplettera vissa frågor beroende på vad respondenten har berättat, men grundfrågor har varit de 

samma för samtliga sjukhus (Denscombe 2009, s.234-235). 

Det har även genomförts intervjuer via e-post. Dessa intervjuer genomfördes i syfte att få ett bredare 

perspektiv på studien. Författarna utformade ett frågeformulär och frågorna var en del av e-posten, vilka 

var enkla att utforma och för respondenten ett enkelt sätt att besvara frågorna. Precis som i 

frågeformuläret för respondenterna på sjukhusen så var även frågeformuläret via e-post utformat med 

öppna frågor. Det var dock inte lika smidigt för författarna att ställa följdfrågor som vid de personliga 

intervjuerna (Denscombe 2009, s.215 & 221).  

3.7	  Metoddiskussion	  	  	  

3.7.1	  Tillförlitlighet	   

Tillförlitligheten är ett sätt att mäta hur hög pålitligheten är i studiens mätningar. Denna aspekt berör hur 

väl forskningsinstrumenten mäter vad de avser att mäta. Tillförlitligheten ligger i att olika forskare med 

samma forskningsinstrument ska komma fram till samma resultat och slutsatser (Denscombe 2009, 

s.381). De forskningsinstrument som författarna använt sig av består av semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer med öppna frågor som kompletteras med interna och externa dokument om 

investeringsprocessen. I och med att datainsamlingen baseras på framtagna teorier, dokument och 

information om investeringsprocessen i offentliga sjukhus från bland annat landstingsstyrelsen kan 

frågeformulären sägas ha hög tillförlitlighet eftersom de är konsekventa (Denscombe 2009, s. 424). Den 

dokumentär data som används är statspublikationer och har producerats av tjänstemän inom landstinget 

vilket gör dokumenten auktoritativa och objektiva (Denscombe 2009, s. 295). 

 

För att öka tillförlitligheten har författarna även varit noggranna vid redogörelse för processen som 

studien genomgått såsom problemformulering och urval. Dessutom har studien granskats under arbetets 

gång av författarna, opponenter och handledare. För att öka tillförlitligheten i studiens data och minska 

risken för feltolkningar valde författarna att både skriva ned och spela in samtliga intervjuer och båda 

författarna har enskilt gått igenom utskriften av intervjuerna. Det som skulle kunna utgöra en skillnad i 

resultat och slutsats är om forskare vid senare intervju kan få fram ytterligare information eller om en ny 

investeringsstrategi utvecklas och nya granskningar påvisar andra resultat.  
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3.7.2	  Trovärdighet 

Trovärdigheten är ett sätt att mäta lämpligheten i den data som tagits fram i relation till studiens 

forskningsfråga och syfte. Forskare menar dock på att det i kvalitativ forskning inte finns något absolut 

sätt att visa på fullständig trovärdighet, men det finns andra sätt för författarna att kontrollera den 

kvalitativa data som redovisas (Denscombe 2009, s.380). Författarna har försökt bekräfta trovärdigheten 

i respondenternas svar med andra informationskällor som bekräftar de brister och det tillvägagångssätt 

som används i investeringsprocessen beträffande utvärdering och uppföljning. Anledningen till att olika 

datakällor från olika perspektiv använts i empirin är för att författarna ska erhålla en övergripande 

förståelse för ämnesområdet samt kunna kontrollera den data som framtagits vid intervjuerna med 

sjukhusen, och detta kallas för datatriangulering och ökar trovärdigheten i studien (Denscombe 2009, s. 

186 & 266). 

3.7.3	  Överförbarhet 

De valda sjukhusen arbetar i linje med landstingsfullmäktiges riktlinjer och mål, precis som de andra 

landstingsägda sjukhusen som fallit utanför urvalet för denna studie. Logiken ligger i att de valda 

sjukhusen i viktiga hänseenden liknar andra landstingsägda offentliga sjukhus som skulle kunna ha valts 

ut. Därmed skulle studiens påvisade resultat kunna tillämpas på andra sjukhus, oavsett bolagets 

omsättning och investeringsbenägenhet. Möjligheten att generalisera resultatet från denna fallstudie till 

andra landstingsägda sjukhus baseras på de förkommande likheterna som förekommer i 

investeringsprocessen. Då sjukhusen är landstingsägda är det landstingsfullmäktiges grundläggande 

handlingsprogram för investeringar som ska följas. De övergripande målen och riktlinjerna för 

investeringar beslutas på central nivå. Författarna har valt ut tre sjukhus som är typiska studieobjekt och 

detta är vad som kännetecknas av den typiska undersökningsenheten (Denscombe, 2009, s. 65 & 68-70). 

3.8	  Källkritik	  	  

De vetenskapliga artiklarna som använts under studiens gång anses vara av hög kvalité eftersom många 

forskare har recenserat, granskat och citerat dem. Artiklarna är publicerade av exempelvis The journal of 

financial research och international journal of production economics (Bryman & Bell 2013).  

Författarna har även använt sig av information och dokument som kommer från Stockholm läns 

landsting. Nackdelen med dessa är att de kan anses vara subjektiva även om det är statliga publikationer, 

det vill säga att det inte är tillräckligt kritiska. För att inte detta ska påverka studiens kvalité har 

författarna använt fler källor för samma område för att bredda perspektivet.  
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3.9	  Analysmetod	  	  

Författarna har arbetat med datainsamlingen samt formuleringen av empirin på ett sätt som skapat 

möjlighet att systematiskt arbeta med tolkningsprocessen. Som tidigare nämnts i metodavsnittet så 

spelades samtliga intervjuer in på sjukhusen. Syftet med inspelningarna var förutom att tillhandhålla 

tillförlitlig och trovärdig data, även att underlätta analysprocessen. Författarna har haft möjlighet att 

upprepade gånger gå igenom svaren från respondenterna, dock har utskriften av ljudinspelningarna varit 

tidskrävande, vilket enligt Denscombe (2009) anses vara oundvikligt. Utskriften av intervjuerna 

påbörjades samma dag som respektive intervju genomfördes. När utskriften sker kort efter intervjun 

minns författarna mer utöver det som spelats in. Det handlar om respondentens kroppsspråk, 

ansiktsuttryck samt tonläge som inte framgår i inspelning, och dessutom kan det ha funnits vissa ord 

som respondenten sagt som framstått som oklara, men eftersom författarna minns konversationerna har 

utskriften kunnat hålla högre kvalité. 
 

Analysprocessen för kvalitativ data kan utformas på olika sätt. Variationen beror på att analysen 

anpassas efter studiens forskningsfråga och metodval (Fejes & Thornberg 2015, s.38). Författarna i 

denna studie har följt Fejer och Thornberg (2015) samt Thomas (2003) beskrivning av 

tolkningsprocessen som analysmetod för att bearbeta studiens data. Detta anser författarna är mest 

användbart för studien, då detta utgör en bra grund för hanteringen av data. Dessutom är det enligt 

författarna ett lämpligt sätt för att uppnå syftet med analysen som är att tolka och jämföra sjukhusens 

hantering av utvärdering och uppföljning av investeringar. 

Tolkningsprocessen som författarna har använt sig av kan delas in i fyra faser, och kan sammanfattas 

enligt nedan: 

1. Framställning, bearbetning och prioritering av data 

2. Noggrann genomgång av data för att organisera och bryta ned till hanterbara enheter 

3. Skapa kategorier och teman ur data 

4. Tolkar och söker mönster, (Frej & Thornberg 2015 ; Thomas 2003) 
 

Analysprocessen började med att författarna aktivt bearbetade sin data genom att skilja mellan det 

meningsfulla och det triviala av intervjuerna, dessutom urskilde författarna väsentliga mönster. Detta var 

ett sätt för författarna att på ett systematiskt sätt prioritera relevant data ur den stora mängden som 

samlats in. Därefter krävdes en ytterligare noggrann genomgång av data från intervjuerna för att skapa 

en djupare förståelse för de teman och kategorier som datan kunde brytas ned till. Kategoriseringen 

fångar nyckelbegreppen som författarna anser är av betydelse för studien. Kategoriseringen grundar sig 
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på de delar av investeringsprocessen som studien avser att undersöka. I analysen bearbetar författarna 

respektive kategori separat och för att tydliggöra samt underlätta förståelsen används underrubriker i de 

avseenden då författarna anser att det är nödvändigt. Datamaterialet analyserades genom att det tolkades 

och kopplades till tidigare forskning och teorier.  
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4.	  Empiri	  	  

Detta kapitel ger till en början en presentation av landstingsrevisionens arbete och vidare ges en 

kortare presentation av de intervjuade sjukhusen och en resultatredovisning av den data vi samlat in. 

Därefter kompletteras dessa intervjuer för att fördjupa förståelsen för ämnet med data från en 

landstingsrevisor och en controller med samordningsansvar från landstinget, som i huvudsak beskriver 

utvärdering och uppföljning i de berörda sjukhusen.  

4.1	  Landstingsrevisionens	  arbete	  	   

De verksamheter som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser granskas årligen av 

landstingsrevisorerna för att i huvudsak granska hur de tar sitt revisionsansvar och detta sker enligt 

kommunallagen. I revisonsansvaret ingår att verksamheter inom landstinget arbetar på ett 

ändamålsenligt sätt utifrån landstingsfullmäktiges anvisningar. Revisionsarbetet går ut på att bedöma, 

understödja samt granska verksamheten på ett oberoende sätt. Landstingsrevisorernas årsrapporter 

redovisas löpande i projektrapporter (Landstingsrevisorerna 2012). 
 

Det högsta beslutade organet inom Stockholms läns landsting är landstingsfullmäktige. De beslutar 

bland annat om inriktning, arbetssätt, organisationsform och mål samt uppdrag som landstinget och dess 

bolag ska följa. Budgeten är ett styrande dokument för landstinget och i detta dokument beskrivs mål, 

ekonomiska ramar och satsningar. Det formuleras även inriktningar som verksamheterna ska uppnå och 

landstinget ansvarar för att samordna, styra och leda deras förvaltningar respektive bolag. Det är utifrån 

planer, strategier och policyer som landstingets förvaltningar respektive bolag arbetar och sätter egna 

mål (SLL 2015). 

4.2	  Karolinska	  Universitetssjukhuset	  

4.2.1	  Allmänt	  om	  sjukhuset	  

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och har cirka 15 300 medarbetare. 

Sjukhuset har ett speciellt ansvar att utföra högspecialiserad sjukvård i Stockholms län. Karolinska är 

landstingets universitetssjukhus med ett huvudansvar för den kliniska delen av forskningen och 

utbildningen (SLL 2015). 
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4.2.2	  Respondenten	  

Intervju med Johanna Helander. Johanna arbetar som controllerchef för forskning och utveckling samt 

för innovation och utveckling. Hon har sedan 2009 arbetat för Karolinska universitetssjukhuset. Johanna 

ansvarar över investeringar och strategisk planering. Hennes arbetsuppgifter utgörs av att göra 

budgeteringar, budgetuppföljningar, arbeta fram periodiska rapporter och prognoser samt att göra 

lönsamhetsuppföljningar. Johanna ansvarar över analyser och granskningar av investeringsärenden samt 

för sammanställning och rapportering av budgetrapporter till sjukhus ledningen, styrelse och facklig 

samverkansgrupp samt landstinget.  

4.2.3	  Riktlinjer	  och	  mål	  för	  investeringar	  

Karolinska universitetssjukhus ägs av landstinget, därav ansvarar landstingsfullmäktige för att delegera 

vårduppdraget för deras sjukhus. Landstingsfullmäktige beslutar om sjukhusets ägardirektiv och sedan 

förhandlar de med hälso- och sjukvårdsförvaltningen gällande vårdavtalen. Sjukhusets mål 

överensstämmer med landstingets målfunktion, vilket det måste göra.  Karolinska universitetssjukhusets 

främsta mål med investeringar är de ska kunna utföra deras vårduppdrag på bästa möjliga sätt. Johanna 

berättar att sjukhuset främst genomför verksamhetskritiska investeringar i form av 

ersättningsinvesteringar. 

 

För att skapa rimliga förutsättningar och för att bedriva ändamålsenlig sjukvård behöver investeringar 

ligga i linje med myndighetskraven oavsett vilka typer av investeringar som genomförs. Förutom 

myndighetskrav ställer sjukhuset finansiering- och effektivitetskrav för genomförda investeringar. 

Kravet innebär att investeringskostnaderna ska kunna täckas av de ekonomiska effekter som 

investeringen ger upphov till. Om inte kostnaderna täcks ska verksamheten redogöra för 

effektivitetsåtgärder som ska hantera de överskridande kostnaderna med tidschema.  

4.2.4	  Prioritering-‐	  och	  samordning	  av	  investeringar	  

Investeringscontrollern tillsammans med Johanna går igenom förslag till investeringar, sedan går detta 

upp till sjukhusets investeringsråd som är deras forum för att säga ja eller nej till olika investeringar. 

Sedan följer investeringscontrollern upp dessa investeringsförslag och bevakar dom under tiden som de 

upphandlas och färdigställs, och sedan aktiveras detta i deras anläggningsregister. Tillsammans med 

investeringscontrollern arbetar Johanna med att göra simuleringar för vilka typer av investeringar de 

behöver göra och prognoser för framtida avskrivningskostnader när de budgeterar. De försöker även 

göra en matchning mellan deras behov och den budgetram de har. Utöver detta gör de även prognoser 

för hur det kommer se ut på några års sikt.   
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På karolinska universitetssjukhus anses investeringar under en miljon vara mindre investeringar och 

investeringar över en miljon anses vara större investeringar. Det är investeringsrådet som ansvarar för 

att fördela investeringens budgetram på respektive division. Verksamhetscheferna disponerar och 

prioriterar själva över den tilldelade budgetramen enligt vad de anser är mest nödvändigt att investera i. 

Investeringar med objekt som kostar över en miljon, ansöker man om i en särskild mall till sjukhusets 

investerings råd. Investeringsrådet gör sedan en bedömning utifrån beslutsunderlagen om diverse 

investeringar ska genomföras eller inte. 

 

Det är den sjukhusstrategiska inriktningen som styr prioriteringen av sjukhusets investeringar. De högst 

prioriterade investeringarna är verksamhetskritiska investeringar som innefattar investeringar för 

patientsäkerhet som inte kan skjutas upp, investeringar för att uppfylla myndighetskrav samt 

investeringar för att fullgöra produktionsuppdrag. Johanna påtalar vikten av dessa typer av investeringar 

och att dessa bör prioriteras före allt annat. Sjukhuset genomför främst ersättningsinvesteringar som 

innebär att sjukhuset har utrustning som behöver bytas ut och ersättas.  Därefter prioriteras de 

ekonomiskt motiverade investeringarna och då genomför sjukhuset investeringar för att exempelvis 

kostnadskonsekvenserna av att inte genomföra investeringen är för hög. Det handlar även om att 

investera i viktigt utrustning som kopplas till tidsberäkning för att undvika merarbete och tidsförlust.  

4.2.5	  Beslutsunderlag	  	  

Innan det fattas beslut om investeringar så tas en investeringskalkyl fram, ett så kallat businesscase, som 

berör investeringskostnader. Det görs även en miljöbedömning och sedan en verbal beskrivning av vad 

som ska göras och varför det ska göras. Johanna anser att underlagen som föreligger 

investeringsbesluten är tillräckliga, och menar att de har sedan ett år tillbaka förbättrats, vilket har 

resulterat i en bättre och tydligare kalkylmall, där kostnaderna direkt kan jämföras. Hon påpekar dock 

att grunden i investeringskalkylen är den samma. Vidare talar hon om att kalkylmallen är en fast mall 

som alla divisioner på verksamheten använder. Enligt Johanna förekommer det inte att sjukhuset väljer 

att genomföra investeringar om beslutsunderlagen för framtida ekonomiska konsekvenser är bristfälliga. 

Det ska alltid finnas en investeringskalkyl som en del av beslutsunderlaget, denna investeringskalkyl ska 

även vara kvalitetssäkrad från början. Johanna hävdar dock att oväntade effekter som man inte räknat 

med från början alltid kan tillkomma i efterhand, vilket är oundvikligt då det inte går att förutse alla 

framtida effekter.  
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4.2.6	  Kalkyler	  

Sjukhuset använder sig av egna företagsekonomiska investeringsmallar. Däremot används landstingets 

kalkylmallar för stora bygg- och fastighetsinvesteringar. Vid användning av investeringskalkyler för att 

skildra investerings ekonomiska effekter använder sjukhuset resultatkalkyler som avser intäkter och 

kostnader före och efter att investeringen är genomförd. Sjukhuset använder sig även av 

nuvärdemetoden, payback-metoden och internräntemetoden. Johanna berättar vidare att användningen 

av investeringskalkylerna varierar beroende på investeringens karaktär. Johanna hävdar att 

investeringskalkylen kan förbättras med avseende på kvalitet, vilket är något sjukhusen arbetar med att 

förbättra. Problemet är att investeringskvalitén inte är jämn vilket speglas på kalkylerna. 

Kvalitetsbristerna beror på kunskapen och erfarenheten som ekonomerna på klinikerna besitter och att 

många kliniker sällan gör investeringsansökningar. Diskussioner har förts om att övergå helt till 

nuvärdemetoden. Det ursprungliga argumentet till att använda payback-metoden var att verksamheten 

lättare skulle förstå den. 

 

De senaste åren har sjukhuset gjort förändringar och byggt på kalkylerna och kompletterat dessa med 

mer verbala beskrivningar. Under de senaste två åren har det krävts fler ingående beskrivningar av 

investeringar än vad det gjorts tidigare. Johanna menar dock att det behövs ytterligare förbättringar i 

kalkylerna trots redan gjorda ansträngningar. Hon menar även att det är mycket som inte kan redovisas i 

siffror, exempelvis att det kan finnas problem med driften eller patientsäkerheten, och därav behövs mer 

ingående verbala beskrivningar och motiveringar för investeringarna för att fylla på helheten. Det 

förekommer förändringar och förbättringar i syfte att effektivisera verksamheten, men hon menar att vid 

vissa investeringstillfällen kan det vara svårt att bedöma vad enskilda investeringseffekter har haft för 

påverkan i samband med att det sker andra förändringar samtidigt. 

 

Angående frågan om sjukhusets investeringsmall tillgodoser verksamhetens krav, påpekar Johanna att 

det kan var svårt att förutse olika bieffekter av investeringar, och därav uppstår en svårighet i att 

konstatera att det är självaste kalkylmallen som brister i att tillgodose sjukhusets krav. Hon menar att det 

snarare brister i hur man använder kalkylen. Detta förklarar hon med att en mall inte kan ersätta 

förståelsen för hur en kalkylmall ska användas. Hur väl den används beror på de kompetenser som 

personen som använder den har. Karolinska har därför arbetat med pedagogiken kring hur kalkylmallar 

för investeringar ska användas. Fokus har därmed legat på att öka kompetensen. Vidare förtydligade hon 

detta genom att förklara att mall i sig inte kan ersätta den kompetensen som krävs för  att kunna förstå 

och använda den.  



27 
 

4.2.7	  Uppföljning	  

Sjukhuset arbetar med uppföljning genom att följa upp om beslutad investering är genomförd och att 

kostanden ligger inom beviljad nivå samt att divisionen inte överskridit sin tilldelade investeringsram. 

För de ersättningsinvesteringar som överskrider 1 miljon kronor beslutar investeringsrådet i samband 

med beviljandet om hantering av uppföljningen. Det kan gälla effekter som sökande verksamheter påstår 

bli konsekvensen av investeringen, till exempel ökad volym och kortare vårdtider. Denna del av 

investeringsprocessen är något Johanna hävdar kan förbättras och bli betydligt tydligare. Sjukhuset har 

inget speciellt system stöd för att bevaka olika flöden i sina mindre investeringar, utan de arbetar med 

detta manuellt. Johanna menar att alla investeringar bör följas upp, men att det inte görs uppföljningar 

på alla investeringar. Exempelvis så görs det inte på mindre investeringar. Problematiken för sjukhusen 

med att följa upp investeringar ligger i att verksamheten genomför många förändringar, därav blir det 

svårt att många gånger isolera vad som blir effekten av en enskild investering när det sker andra 

förändringar samtidigt. 

 

Bland annat så kontrollerar de alla kostnader genom olika excel översikter och listor. 

Vid uppföljningen beaktas värden som till exempel produktion, där jämförs hur mycket det produceras 

med den nya utrustningen jämfört med tidigare, vad utrustningen kostar att driva och om det exempelvis 

är flera operatörer som behöver användas samt storleken på driftkostnader kopplat till utrustningen.  

 

För de investeringar som överskrider 10 miljoner kronor följs upphandlingar väldigt tätt genom hela 

processen. Verksamheten följer upp att sådana upphandlingar pågår, samtidigt som ekonomiavdelningen 

följer upp om investeringen sker enligt plan. Stora investeringar följs även upp från ett 

upphandlingsperspektiv där upphandlingssektionen, som fungerar som juridiska experter och 

upphandlingsexperter, är med och bevakar processen.  

4.2.8	  Utvärdering	  

Vid utvärdering av genomförda investeringar mäts produktion, ekonomi och kvalitet i förhållande till 

verksamhetens mål med respektive investeringar. Vid bedömning av eventuella investeringar görs 

kalkyler, sedan efter att utrustningen är driftsatt så jämförs dessa kalkyler med efterkalkyler. 

Lönsamheten mäts i kostnader, exempelvis vad en maskin kostar att ha i bruk. Detta inkluderar 

avskrivningar, serviceavtalskostnader, underhåll, eget underhåll, och personalresurser som arbetar med 

en maskin. Det finns även olika kvalitetparmetrar, detta varierar dock beroende på vilken typ av 

utrustning det är. Ur ett produktionsperspektiv mäts hur mycket tid under ett dygn en maskin används, 

och hur mycket tid som inte används på grund av att den står still samt hur mycket patienter som kan 
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processas genom maskinen. Andra värden som beaktas vid utvärderingar är hur diverse genomförda 

investeringar har bidragit till ökad patientsäkerhet. Johanna påpekar att utvärderingar av diverse 

investeringar kan variera, beroende på vilken typ av investering det är. Vidare menar hon att vid 

”ordentliga” utvärderingar beaktar de och mäter samtliga värden, men att detta inte sker per automatik.   

 

De efterkalkyler som används vid utvärderingen är sällan helt fullständiga. Det beror dels på att tiden 

från beviljande till avläsbara effekter av investeringen är lång, i många fall tre år eller längre. Orsakerna 

är flera, bland annat att resurserna inom kliniken att avsätta på investeringen är begränsade. Det kan 

även bero på att upphandlingsfunktionen under senare år har haft bristande resurser. Som Johanna även 

nämnde vid fråga om uppföljning kan de ofullständiga utvärderingarna bero på att det sker förändringar 

i verksamheten under mellanliggande period och att ansvariga personer inte är kvar i verksamheten. 

Bristande erfarenhet hos verksamheten samt de klinikekonomer som upprättar efterkalkyler är en annan 

orsak till denna bristfällighet. Johanna berättar att enligt både sjukhusledningens och investeringsrådets 

uppfattning måste uppföljningen och utvärderingen av investeringar förbättras med avseende på dessa 

brister. Vidare menar Johanna att utvärderingsprocessen definitivt kan förbättras med avseende på 

efterkalkyler, att göra fler utvärderingar och att träffa mer ”rätt” i både kostnad samt i att uppskatta 

effekten av olika investeringar.  

 

Slutligen menar Johanna att genom att arbeta mer med uppföljning och utvärdering tillhandahålls 

positiva effekter och det är framför allt lärandet för verksamheten. Det handlar dels om att skapa större 

förståelse kring utfall som inte överensstämmer med investeringsbedömningarna och för att upprätthålla 

ständigt lärande hos de som använder kalkylerna. Detta skapar i längden bättre förutsägbarhet i framtida 

kostnader, och på så sätt menar hon att de kan bli bättre på att prioritera verksamhetens kostnader. 

4.3	  Danderyds	  sjukhus	  

4.3.1	  Allmänt	  om	  sjukhuset	  

Danderyds sjukhus, med 3698 anställda, är ett helägt dotterbolag till Stockholm läns landsting. Förutom 

att sjukhuset är ett av norra Europas största förlossningssjukhus så driver Danderyds sjukhus 

specialistvård med inriktningar på ett flertals områden. De bedriver även patientnära forskning och 

klinisk utbildning för dagens och framtidens patienter.  År 2013 togs det första steget till sjukhusets nya 

akutvårsbyggnad som planeras vara klar år 2018 (DS 2015). 
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4.3.2	  Respondenten	  

Intervju med Lena Holm på Danderyds sjukhus. Lena är sedan mars 2014 chef för enheten 

verksamhetsuppföljning och process ledare för sjukhusets process “Årlig styrning och ledning”. Hon 

ingår i ekonomiavdelningens ledningsgrupp och är ledamot i Prima Liv AB samt Danderyds Sjukhus 

AB:s styrelsesekreterare. Lena ansvarar även för sjukhusets interna kontrollplan och 

investeringsprocess. Hon arbetar med sjukhusets verksamhetsplanering, målstyrning, riktlinjer, policys 

samt intern och extern rapportering. 

4.3.3	  Riktlinjer	  och	  mål	  med	  investeringar	  

Danderyds sjukhus genomför två typer av investeringar; ersättningsinvesteringar och 

nyinvesteringar. Lena förklarar att det inte finns några generella mål för investeringar, men att varje 

enskild investering har egna utformade mål och att den ska vara direkt kopplat till investeringars 

ändamål. Det är enligt Lena viktigt att tänka på effektivitet i vården samt att tillhandahålla rätt maskiner 

och inventarier och dessutom att arbeta för att värna om patientsäkerheten. Lena förklarar att det inte 

finns en specifik metod för hur olika värden (det vill säga patientsäkerhet, lönsamhet, kvalitet ) rankas 

vid diverse investeringstillfällen, utan att det är mer en diskussion där alla aspekter lyfts fram, och hon 

menar att i de flesta fallen har det varit kostnadseffektivitet och lönsamhet som har varit de 

huvudsakliga målen, med undantag för patientsäkerhet. 

4.3.4	  Prioritering-‐	  och	  samordning	  av	  investeringar	  	  

Lena förklarar att respektive verksamhetsområde beviljas en årlig investeringsram. Denna ram ska 

betraktas som ett maxbelopp och inte som ett riktmärke. Den totala investeringsramen tillgodoser både 

ny- och ersättningsinvesteringar. Enheten för medicinsk teknik gör en bedömning av sjukhusets 

medicinska utrustning och skickar sedan ut en lista på investeringar som rekommenderas att göras under 

de nästkommande tio åren, det vill säga en långsiktig utbytesplan. Varje verksamhet på sjukhuset lägger 

tillsammans med sina controllers fram en detaljerad lista över vad de vill äska. Detta skickas till Lena 

och sedan träffar hon verksamhetschefen för respektive verksamhet och går igenom listan. Därefter 

sammanställer Lena samtliga verksamheters listor till en total lista för hela sjukhuset och gör sedan en 

bedömning om eventuella investeringar är rimliga för verksamheten. Efter bedömningen och eventuella 

bearbetningar av listan går detta vidare till investeringskommittén och slutligen till bolagsledningen för 

beslut. Om det uppstår ett behov av att prioritera investeringarna på grund av att sjukhusets totala 

investeringsram överstigits, så görs prioriteringen av sjukhusets prioriteringsgrupp, och som underlag 

till detta behövs investeringskalkyler, utbytes planer och behovsanalyser.     
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Lena förklarar även att när investeringar berör flera verksamhetsområden måste den huvudansvariga 

samordna samtliga berörda parter. I detta fall måste den huvudansvariga ta upp effekten för hela 

investeringen i investeringsplanen och informera alla berörda parter då detta kan ha en påverkan på 

andra verksamheters arbete i processen. Respektive verksamhetsområde budgeterar för sina egna 

följdinvesteringar.  

4.3.5	  Beslutsunderlag	  

Lena förklarar att beslutsunderlagen för investeringar dels består av en investeringsplan från 

ingenjörerna på sjukhusets medicintekniska avdelning. De arbetar bland annat med att serva maskinerna 

vilket gör att de har kunskapen om hur och när maskinerna ska bytas ut. Deras input enligt Lena kan ses 

som inputen till den långsiktiga investeringsplaneringen. Sedan fyller kliniken på utifrån egna 

bedömningar på andra liknande investeringar. 

 

För nyinvesteringar som överskrider 350 000 kronor ska en fullständig behovsanalys och 

investeringskalkyl upprättas. Behovsanalysen är till för ge en övergripande bild av den planerade 

investeringen. Den ska innefatta motiv för investeringen och vilka effekter investeringen medför. 

Behovsanalysen ska dessutom beskriva konsekvenserna för personal service, kapacitet, miljö och 

service. Lena påpekar att en behovsanalys ska göras enligt bifogad mall. Vad avser investeringar över 1 

miljon kronor så krävs utöver detta en miljöbedömning. För att bedöma en stor investering är det viktigt 

att veta vilka tillkommande kostnader som finns förutom själva köpet. För ersättningsinvesteringar upp 

till 5 miljoner kronor behöver inte kalkyler eller behovsanalyser upprättas, utan det räcker med att ta 

fram kapitalkostnader samt övriga tillkommande kostnader till följd av investeringen. Lena har inte varit 

med om att sjukhuset har nekat ett investeringsförslag på grund av otillräckliga beslutsunderlag, däremot 

har ledningen vid vissa tillfällen krävt kompletterande underlag.  

4.3.6	  Kalkyler	  

Danderyds Sjukhus använder endast sin egna företagsekonomiska investeringskalkyl som ska spegla 

inflation, kalkylränta och nuvärdesberäkning. Även payback-metoden tillämpas vid beräkning i 

investeringskalkylen. Investeringskalkyler innehåller kapitalkostnader och en analys av andra 

kostnadsposter som påverkas av investeringen (minskade leasingkostnader, ombyggnation ökade 

hyreskostnader, minskade/ökade personalresurser, nya kontrastvätskor och minskade 

läkemedelskostnader ). Även engångskostnader ska specificeras och beräknas.  
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Avskrivningskostnaden per år för investeringar med fem års avskrivningar beräknas genom att ta 

inköpspriset inklusive moms och dividera med fem. Avskrivningen påbörjas den dag fakturan bokförs i 

huvudboken. Fakturabeloppet utgör inventariets anskaffningsvärde vilket blir underlag för 

avskrivningen. Räntan är den alternativkostnad som sjukhuset påförs som central kompensation för 

utebliven ränta på bankkontot eftersom medel tas därifrån. Räntekostnaden för räkenskapsåret 2015 är 

beräknad till noll. 

 

Sjukhusets investeringskalkyl används för samtliga investeringar över 350 000 kronor. Det kan 

förekomma att controllers använder den även för investeringar som understiger 350 000 kronor, men det 

är inget som behöver redovisas för Lena. Sedan år 2012 har investeringskalkylen förbättrats. Tidigare 

användes en enklare variant av investeringskalkylen, vilket gjorde att det inte var lika tydligt att alla 

typer av kostnader skulle tas med. 

 

Lena anser att det vid flera tillfällen kan vara svårt att beräkna kalkylerna eftersom att det inte finns 

några tillkommande kostnader, utan endast investeringsbeloppet. Vilket gör att det endast är 

avskrivningen som är kvarstående kostnadsmässigt. Lena förklarar att räntan är i dagsläget låg, vilket 

gör att de inte har någon internränta i år utan de beräknar endast värdeminskningen. Hon anser att en 

investeringskalkyl med endast ett investeringsbelopp som saknar en investeringsränta inte kan fylla den 

funktion som en investeringskalkyl ska göra, det vill säga att se vad värdeminskningen skulle landa på 

om de exempelvis skulle lägga in fem eller tio år, vilket ska läggas in i kalkylen. Lena menar även att 

kalkylerna borde vara mer anpassade till olika typer av investeringar och investeringens storlek. I 

dagsläget används samma investeringskalkyl till alla investeringar över 350 000 kronor. Lena anser att 

kalkylernas betydelse har ökat i samband med att sjukhuset har varit tvungna att hushålla mer med 

resurserna, därför menar hon att det har blivit noggrannare med lönsamma investeringar. 

4.3.7	  Uppföljning	  

Det genomförs ekonomiska uppföljningar av investeringar kontinuerligt i samband med månadsbokslut, 

men även i samband med tertialrapporten och helårsbokslut samt vid uppföljningsmöten med sjukhusets 

VD. 

 

I tertialrapporten fylls uppföljningen av investeringsramen i: 

·         Summa för investeringar till och med bokslutsperioden  

·         Summa för investeringar som tillhör föregående års investeringsram 

·         Summa för investeringar som är under upphandling 
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·         Summa för investeringar som kommer att upphandlas senare under innevarande räkenskaps år 

Den summa som blir kvar motsvarar det belopp som verksamheten uppskattar inte kommer att nyttja 

under innevarande räkenskapsår. Respektive verksamhetschef ansvarar för investeringar i sin 

verksamhet och sammanställningen sker enligt Lena av klinikcontrollern. Lena menar att syftet är att på 

sjukhusnivå kunna få en bra övergripande bild om hur investeringarna ligger till i förhållande till 

planeringen. 

 

Det är utifrån aspekterna i investeringskalkylen, det vill säga intäkter och kostnader, som de utgår ifrån 

vid uppföljning. Lena menar att investeringskalkylen är enkel och visar helheten med hjälp av payback-

metoden. I kalkylen beräknas bland annat investeringsbeloppet och avskrivningstiden. Vidare menar 

Lena att det som har varit problematiskt tidigare vid uppföljning av investeringar är att alla kostnader 

inte har inkluderats och därmed inte beräknats i kalkylen. Detta kan resultera i adhoc-kostander som kan 

leda till att sjukhuset överskrider budgeten. Det kan exempelvis handla om serviceunderhåll och extra 

personalkostnader som tillkommer, men som inte inkluderats. Enligt Lena har sjukhuset arbetat för att få 

med helheten, men vidare menar hon att det krävs mycket mer arbetet för att inkludera samtliga 

kostnader.  

4.3.8	  Utvärdering	  

Lena menar att uppföljning och utvärdering många gånger sammanflätas i praktiken, och att utvärdering 

är en uppföljning av kalkyler mot budgeten, det vill säga efterkalkyler. Förutom den ekonomiska 

uppföljningen som görs månadsvis i samband med månadsboksluten, ska effekterna av investeringar 

över en miljon kronor utvärderas. När respektive investering är genomförd och tagits i drift, ska de 

uppnådda följderna utvärderas med utgångspunkt av den behovsanalys och investeringskalkyl som var 

beslutsunderlaget till att genomföra investeringen. Självfallet menar Lena att tillräckligt lång tid ska ha 

förflutit så att en meningsfull jämförelse med förkalkylen är möjlig. 

 

Lena förklarar att de flesta investeringar som genomförs är mindre investeringar som underskrider en 

miljon kronor, men att investeringar som överskrider en miljon kronor förekommer. Vidare menar Lena 

att det inte går att lägga ner hur mycket tid och arbete som helst på efterkalkyler. Efterkalkylerna görs av 

controllers genom att följa upp mot den budget som utformats i samband med investeringen. 

Efterkalkyler som görs på större investeringar av controllers återrapporteras till Lena och till styrelsen, 

men eftersom de flesta investeringar enligt Lena inte har varit större investeringar har det inte behövts. 

Även om efterkalkylering inte är vanligt förekommande så är det något som ska göras enligt sjukhusets 

investerings instruktioner, istället görs det endast efter begäran. 
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4.4	  Södersjukhuset	  

4.4.1	  Allmänt	  om	  sjukhuset	  

Södersjukhuset är ett landstingsägt sjukhus och är en av nordens största akutmottagningar, med över  

4 200 medarbetare. Verksamhetens specialitet är akutsjukvård, men det stora patientunderlaget har även 

möjliggjort sjukhusets specialisering på de stora folksjukdomarna, exempelvis diabetes, hjärtsjukdomar 

och höftfrakturer. Södersjukhuset bedriver även en omfattande forskning med inriktning på 

folksjukdomar. På sjukhusets klinik bedrivs även utbildning för blivande läkare, sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter och sjuksköterskor samt andra vårdstudenter för sitt kommande yrke (SOS 2015). 

4.4.2	  Respondenten	  

Intervju med respondent X på Södersjukhuset. X arbetar som verksamhetscontroller och 

investeringscontroller. Hen sitter även med i en grupp som heter fastighets- och investeringskommittén 

som är verksamma på södersjukhuset. X arbetsuppgifter kring investeringar är att samla in 

investeringsförslag från olika verksamhetsområden på sjukhuset. X arbetar även med uppföljning utav 

investeringar och gör ekonomiska sammanställningar som visar vart de ligger till enligt budget som hen 

sedan redovisar till chefen och medlemmarna i fastighets och investeringskommittén. 

4.4.3	  Riktlinjer	  och	  mål	  med	  investeringar	  

Södersjukhuset genomför två typer av investeringar nyinvesteringar och ersättningsinvesteringar. Dessa 

kan delas upp i fastighetsinvesteringar, utrustningsinvesteringar, strategiska investeringar och övriga 

investeringar. Övriga investeringar kan exempelvis vara resor i samband med upphandling. X menar att 

Södersjukhuset endast investerar resurser i investeringsobjekt som efter en noggrann kvantitativ och 

kvalitativ bedömning visar ett positivt resultat, och att alla investeringar ska tillgodose sjukhusets behov. 

Utöver detta ska alla investeringar präglas av höga krav på patientsäkerhet. 

Vidare menar hon att investeringar är sjukhusets spegelbild av mål, strategival och visioner. Det vill 

säga om sjukhuset exempelvis får ett ökat uppdrag av landstinget inom en viss typ av kirurgi då måste 

investeringarna avspegla detta. Investeringar ska vara lönsamma, patientsäkra och ta hänsyn till miljön. 

4.4.4	  Prioritering-‐	  och	  samordning	  av	  investering	  	  

X menar att investeringsbehovet uppstår och påbörjas i verksamheterna. Verksamhetscheferna sätter 

tillsammans med medicin tekniska ingenjörer ihop en lista med prioriterade investeringar. Sedan 

kontaktas controllers och undersöker om det finns utrymme i budget. Därefter upprättas ett 

anskaffningsbeslut av respektive verksamhetschef. X samlar sedan ihop alla förslag från samtliga 
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verksamheter, administrerar och räknar ut vart de ligger ekonomiskt, därefter jämförs förslagen med den 

givna budgetramen från Stockholms läns landsting. X gör även en rangordning av alla 

investeringsförslag för att kunna avvara investeringar som anses vara mindre nödvändiga än andra. 

Exempelvis om den tekniska livslängden har gått ut på vissa maskiner innebär det att den första 

prioriteringen är att ersätta dessa maskiner. Utöver detta kan myndighetskrav och patientsäkerhet 

åsidosätta samtliga investeringsönskemål. Vid godkända investeringsförslag skickas ärendet vidare till 

upphandling eller inköp. Enligt X tar en upphandling sex till tolv månader att utföra. 

Fortsättningsvis menar X att detta endast avser investeringar över 100 tusen kronor. Ju större investering 

desto fler inblandade parter och beslutet tas högre upp i sjukhusets hierarki. Exempelvis om en 

verksamhet skulle ha önskemål om ett investeringsobjekt för 200 tusen kronor skulle detta gå vidare till 

verksamhetsområdeschef efter att X undersökt investeringsärendet för att få ett anskaffningsbeslut. 

4.4.5	  Beslutsunderlag	  

X menar att respektive verksamhet ställer upp egna budgetar för investeringskostnader, med undantag 

om en investering berör flera verksamhetsområden, vilket innebär att huvudansvarig måste samordna 

inblandade parter och redogöra för effekterna till de inblandade verksamheterna. Beslutsunderlag för en 

ersättningsinvestering eller nyinvesteringar under 500 tusen kronor ska bestå av en inventarieblankett 

och ett anskaffningsbeslut samt en investeringskalkyl. Anskaffningsbeslutet attesteras av en 

attestberättigad chef, ordförande i fastighets och investeringskommittén eller av verkställande direktör. 

För att investeringsbeslut ska gå igenom ska investeringskalkylen visa på ett positivt nuvärde och att 

investeringen kommer att kunna återbetalas inom den ekonomiska livslängden. Vid investeringar över 

500 tusen kronor krävs utöver ovan nämnda underlag, ett investeringsärende, en finansieringskalkyl och 

en miljöbedömning samt en ansökan vid ombyggnation av befintlig yta eller annan lokal yta vid ny – till 

eller ombyggnation. Investeringsärendet ska innefatta en verbal beskrivning om varför investeringen bör 

genomföras, och vilka eventuella konsekvenser som finns om investeringen inte genomförs. 

Investeringsärendet ska även innehålla en specifikation av antaganden av intäkter och driftkostnader. 

Vad avser nyinvesteringar så påtalar X vikten av att få med alla utgifter för investeringsobjektet och 

kostnaderna för att driva den, och att detta värderas mot de tilltänkta inkomsterna, både ekonomiskt och 

kvantitativt. Om investerings utrymme behöver skapas för en nyinvestering så ska det i 

investeringsärendet framgå tydligt vilka kostnadsminskningar som planeras för att möta ökade kostnader 

som investeringsobjektet medför. Miljöbedömningen ska bestå av en verbal beskrivning om 

investeringens miljöpåverkan. 
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Vid ny- till eller ombyggnation ska fastighets- och säkerhetsavdelningen i första hand kontaktas, sedan 

ska särskilda blanketter för detta fyllas i. Vad avser investeringar över 100 miljoner kronor fylls 

särskilds kalkyl-och miljöbedömnings ark som sedan skickas vidare Stockholms län landsting. 

X har inte varit med om att sjukhuset nekat investeringsförslag på grund av otillräckliga underlag, hon 

menar att dokumentationer skickas tillbaka till controllers vid ofullständigt ifyllda handlingar. 

4.4.6	  Kalkyler	  

På Södersjukhuset används diverse egna företagsekonomiska kalkylmetoder i utvärderingen av 

investeringar. Om investeringen överstiger 500 tusen kronor så används resultatkalkyler och 

investeringskalkyler som innefattar nuvärdemetoden och payback-metoden, men om 

investeringsobjektet understiger 500 tusen kronor används enklare kalkylmetoder. Resultatkalkylen ska 

visa på resultatpåverkan för respektive år under investeringens livslängd och ska innehålla alla 

kostnader som verksamheten kommer att belastas av. Kostnaderna avser servicekostnader och andra 

kringkostnader. Investeringskalkylen visar om nuvärdet är positivt eller negativt och om investeringen 

kommer att ha en återbetalningstid inom den ekonomiska livslängden. 

 

X påtalar att det finns ett ökat behov av att förbättra och utveckla de befintliga kalkylmodellerna, så att 

de blir mer anpassningsbara och flexibla till objektets storlek och vad det är för typ av investering. 

Vidare menar X att det i dagsläget inte finns tydliga anvisningar till hur kalkylerna ska användas samt 

att kalkylernas betydelse har ökat då den offentliga sjukvården i allmänhet har varit tvungna att arbeta 

med mer begränsade resurser, och att det är väldigt viktigt att sjukhuset gör kostnadseffektiva och 

lönsamma investeringar. Dock talar hon om att det är svårt att ha en felfri träffsäkerhet vad avser 

kalkyler och det faktiska resultatet, och att det är en inneboende problematik i det ekonomiska systemet 

eftersom det rör sig om att försöka uppskatta framtida värden. För att öka träffsäkerheten menar X att 

det är ytterst viktigt att följa upp utfallet av investeringen och jämföra detta med kalkylen. X påpekar 

även att kalkylerna har förbättrats sedan tidigare men att de behöver förbättras ytterligare. 

4.4.7	  Uppföljning	  

X menar att uppföljning av investeringar är en integrerad del av landstingets Investeringsverksamhet. 

Uppföljningen avser mestadels kvantitativa mått såsom tidsplan och investeringsutgifter. 

Fortsättningsvis menar hon att både planerade och pågående investeringar ska enligt sjukhusets policy 

kontinuerligt följas upp, i syfte att ta fram ett beslutsunderlag för att gå vidare, justera eller avbryta 

investeringsärenden. Enligt X fokuserar uppföljningen på en avstämning mellan den fastställda 

årsbudgeten för investeringar och det faktiska utfallet i årsbokslutet samt på olika prognoser för utfallet. 
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Uppföljning fokuserar även på om det har skett avvikelser från tidsplan för investeringsobjekt i 

förhållande till den fastställda tidsplanen, och även om det skett förändringar i den tekniska 

specifikationen i förhållande till beslutsunderlaget. 
 

X talar om att uppföljning av investeringar ska ske månadsvis, och ska samordnas i samband med den 

interna rapporteringsprocessen på sjukhuset. Uppföljningar ska skickas till Stockholm läns landsting , 

både månatliga utfall och helårsprognos mot budget, men gör inte alltid det.   

 

Fortsättningsvis menar X att det är svårt att följa upp alla investeringar på samma sätt. Mestadels av 

deras investeringar är ersättningsinvesteringar och X menar att dessa är svåra att följa upp ekonomiskt. 

De har inga uppföljningsmöten per objekt där de kontrollerar utfallet.  X anser att 

uppföljningsmöjligheten har förbättrats. De har börjat med ett annat sätt att arbeta med investeringar, de 

har nu ett investeringsnummer som följer varje investeringsärende, som registreras i deras 

anskaffningssystem. På så sätt har de en bättre uppsikt över hur mycket och vad respektive verksamhet 

har investerat i. 

 

Dock talar X om att det inte finns någon särskild verksamhet på sjukhuset som arbetar med att granska 

om uppföljnings och utvärderings processen går till enligt sjukhusets policy för hur detta bör gå till, och 

vidare menar hon på att sjukhuset behöver förbättra deras arbete med uppföljning, det vill säga att följa 

upp investeringar mer och oftare. 

 

Fortsättningsvis menar X att ett annat utvecklingsområde för uppföljning är långsiktiga 

investeringsplaneringar. Hon förklarar detta med att det är svårt med långsiktigheten på sjukhusnivå. 

Detta beror på att de flesta större investeringsbesluten inte bygger på affärsmässiga principer och bör 

inte heller göra det, men att det är resultatet av politiska prioriteringar. Dessutom att en del av 

sjukvårdens inriktningar ständigt ändras i samband med att politiker byts ut, även om den politiska 

majoriteten kvarstår. Detta i sin tur menar X, leder till att beslutsunderlagen inte blir lika hållbara. 

Vidare påpekar X att påföljderna som kan inträffa på grund av detta är att investeringsmedlen används 

på ett ineffektivt sätt, det vill säga på ett sådant sätt som inte är gynnsamt för sjukhuset på långsikt. 

Dessutom kan det leda till fel prioriteringar och investerar för mycket i andra områden och på så sätt kan 

sjukhuset missa att tillgodose viktiga behov. 

 

X talar om att dessa brister går att undvika genom att vid initieringsfasen diskutera investeringarna 

med ägarrepresentanter från landstinget på ett mer djupgående sätt, samt att ställa krav på att 
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investeringsobjekt upp till 20 miljoner kronor måste följas upp och  utvärderas löpande i planen och 

även inför beslut. Detta skulle även bidra till att utvärderingen vid avslutade investeringar blir mer 

fullständig än tidigare.   

4.4.8	  Utvärdering	  

Utvärdering avser mestadels kvalitativa aspekter vilket innefattar andra än ekonomiska mål och effekter 

som investeringar avser att uppnå. När en investering har genomförts utvärderas den utifrån de mål och 

kriterier som var de ursprungliga motiven till att genomföra investeringen. Varje investering har en 

garanti tid, och X menar på att det är viktigt att utvärdera investeringen under garantitiden i syfte att 

säkerställa att det inte finns några kvarstående garantiärenden. 

 

Vidare menar X på att syftet med utvärdering av investeringar är att utnyttja erfarenheter för att öka 

personalens kunskap och kompetens inom olika investeringsområden. Utvärderingen fokuserar på vad 

investeringen har lyckats bra eller mindre bra med och vad orsaken till detta kan vara. Även om 

utvärdering främst fokuserar på kvalitativa aspekter så beaktas även om avsedda ekonomiska och 

verksamhetsmässiga effekter har uppnåtts med investeringen. I utvärderingsfasen fokuseras det även på 

vilka åtgärder som ska vidtas i det fortsätta arbetet. X talar om att sjukhuset många gånger inte särskiljer 

uppföljnings och utvärderingsprocessen, utan att det istället blir en slags sammanslagning av dessa. Hon 

anser att dessa ska särskiljas och att arbetet med dessa faser bör systematiseras bättre.  

4.5	  	  Revisionsverket	  

4.4.1	  Respondenten	  

Intervju med Johan Blomberg på revisionsverket. Johan Blomberg är certifierad kommunal revisor och 

arbetar för landstingsrevisorerna i Stockholm läns landsting och har gjort det i över 5 år. Han var en utav 

de landstingsrevisorer som bar granskningsansvaret under rapporten på landstingets investeringsprocess 

från 2012. 

4.5.2	  Utvärdering	  och	  uppföljning	  i	  sjukhusen	  	  	  

Revisionen har inte specifikt genomfört en granskningsrapport på investeringsprocessen i de 

landstingsägda sjukhusen vad gäller utvärdering och uppföljning.  Johan berättade att utvärderingen och 

uppföljningen på sjukhusnivå behöver tydligare krav och riktlinjer för att upprätthålla effektiva och 

hållbara investeringar. Sjukhusen genomför endast enskilda investeringar som understiger 100 miljoner 
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kronor, som oftast innefattar investeringar i medicinteknisk utrustning och i vissa fall mindre 

ombyggnation.  
 

Ett utav de mest påtalade bristerna handlar om kostnadsproblem. Sjukhusen behöver på ett mer 

djupgående sätt att kartlägga och arbeta med de kostnader som förekommer vid respektive investering. 

Exempelvis, om inte sjukhuset kartlägger samtliga direkta kostnader, till exempel räntor och 

avskrivningar, som underlag för respektive investering kan det leda till att driftsbudgeten överskrids. 

 

Innan en granskning av investeringsprocessen i landstinget görs en väsentlighets- och riskbedömning. 

Med tanke på de många och stora investeringar som landstinget står inför kommer dessa bedömingar 

enligt Johan göras mer regelbundet än tidigare. Därmed finns det en sannolikhet att även granskningar 

genomförs på lokal nivå, det vill säga sjukhusnivå. 

4.6	  Stockholm	  läns	  landsting	  

4.6.1	  Respondenten	  

Intervju med Peter Forsén på Stockholm läns landsting. Peter Forsén har arbetat som controller i 

Stockholm läns landsting, SLL ekonomi och finans sedan 2008 och är samordningsansvarig för 

ekonomiska utredningar och analyser.  

4.6.2	  Utvärdering	  och	  uppföljning	  i	  sjukhusen	  

Peter bekräftar att bolag och verksamheter inom landstinget behöver arbeta mer med ekonomisk 

styrning av investeringsobjekten även i tidiga skeden och inte endast i slutfasen av 

investeringsprocessen. För att möjliggöra detta krävs det enligt Peter att verksamheterna formaliserar 

krav på vad som specifikt ska utvärderas och när i tiden det ska ske. Idag är kravet snarare att 

kalkylering ska ske tidigare i process flödet, det vill säga redan då ett utredningsbeslut fattats. 

De landstingsägda sjukhusen har ansvar att utvärdera och följa upp de investeringar som de utför inom 

ramen för landstingsfullmäktiges fastställda investeringsutrymme. Då alla akutsjukhus, förutom Capio 

S:t Görans sjukhus, är en del av koncernen Stockholms läns landsting ska uppföljning och riktlinjer ske 

enligt de riktlinjer som beskrivs i investeringsstrategin. De följer olika faser och ska utvärderas i olika 

hänseenden. Ansvaret för utvärdering och uppföljning av färdigställda sjukhus ligger på sjukhusen när 

det gäller deras investeringar, det vill säga investeringar under 100 miljoner kronor. I enlighet med 

investeringsstrategin ska landstingsfullmäktiges beslutade mål uppnås, vilka finns att tillgå i budgeten. 
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I utvärderingen ska de resultat- och kassaflödeskalkyler som lämnas in spegla investeringens 

ekonomiska effekter och påverkan, även utgiftskalkylerna ska specificeras. De kalkylmetoder som 

används är bland annat return of investment, nuvärdesberäkningar och resultatmässiga kalkyler. 

Sjukhusen har inget lönsamhetskrav om att generera så hög avkastning som möjligt, kravet är snarare att 

minimera underskottet för sjukhusen.   
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5.	  Analys	  

Detta kapitel har för avsikt att tolka och analysera den framkomna empirin med stöd i det utformade 

teoretiska ramverket. Författarna fokuserar främst på sjukhusens arbete och hantering av uppföljning 

och utvärderingen samt kalkylernas betydelse för dessa faser.  

5.1	  Analys	  av	  initiering	  av	  investeringsprocessen	  

5.1.1	  Riktlinjer	  och	  mål	  

Teorin som Nilsson & Persson (1993) beskriver menar att investeringar genomförs för att uppfylla 

verksamhetens krav på ett lönsamt och effektivt sätt på kort- eller långsikt oavsett vilken 

klassificeringsgrupp investeringen tillhör. Samtliga sjukhus tenderar att främst genomföra 

nyinvesteringar och ersättningsinvesteringar och enligt teorin innebär det att sjukhusen genomför 

investeringar för att öka produktionseffektiviteten och för att utöka kapaciteten genom att till exempel 

införa nya behandlingsmetoder.  I investeringsprocessen på sjukhusen görs klassificeringar i form av 

både stora och små projekt. Investeringarna klassificeras efter hur stort beloppet är samt efter vilka 

behov sjukhusen vill tillfredsställa. Författarna tror utifrån studiens empiri att klassificeringens funktion 

utgör hur målen ska uppfyllas. Genom att ha kategoriseringar kan prioriteringar av val tydligare göras, 

vilket kan tolkas som att det blir effektivare att hantera det vardagliga arbetet kring 

investeringsprojekten. Författarna hävdar att den ökade effektiviseringen av investeringsprojekten är av 

betydelse för att kunna maximera de resurser som är tillgängliga. 

 

Enligt teorin är syftet med investeringar att öka verksamhetens långsiktiga lönsamhet, men även att 

investeringar kan ha andra syften utöver lönsamheten, exempelvis icke-monetära syften. 

Å ena sidan har det uttryckts att de primära målen för offentliga sjukhus är icke-finansiella, det vill säga 

att sjukhus inte förväntas uppvisa samma lönsamhet som privata verksamheter, Å andra sidan har det 

uttryckts att implementeringen av NPM har resulterat i en ökad ekonomisk medvetenhet inom hälso-och 

sjukvården och att det har visat sig att effektiviseringen inom den privata sektorn har gått betydligt 

snabbare och därför menar förespråkare för NPM att de traditionella styregenskaperna inom den 

offentliga sektorn bör ersättas med ett mer företagsinriktat styrsätt. Med NPM läggs vikten på vad som 

ska uppnås med verksamheten, genom tydliga mål, mätning av måluppfyllelser och avslutningsvis 

genom utvärdering.  
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Utifrån teorin kan författarna konstatera att implementeringen av NPM inom offentlig hälso-och 

sjukvård innebär en mer marknadsliknande miljö, vilket i sig innebär att starkare och mer lönsamma 

verksamheter har en större sannolikhet att överleva på marknaden. Samtliga sjukhus menar på att 

investeringar ska vara lönsamma, patientsäkra och ta hänsyn till miljön. Vidare menar sjukhusen på att 

kostnadseffektivitet och lönsamhet har varit de huvudsakliga målen, med undantag för patientsäkerhet. 

Fortsättningsvis påtalar Peter ,controller på landstinget, att verksamheter inom landstinget behöver 

arbeta mer med ekonomisk styrning i tidiga skeden av investeringsprocessen och att det är viktigt att de 

mål som finns att tillgå i budgeten uppnås. Peter menar även att de resultat- och kassaflödeskalkyler som 

lämnas in för utvärderingen ska spegla investeringens ekonomiska effekter och påverkan. Vad gäller 

lönsamhetskravet talar Peter Forsén om att sjukhusen inte har ett lönsamhetskrav om att generera så hög 

avkastning som möjligt, utan kravet är snarare att minimera underskottet för sjukhusen. Författarna 

anser att det är oundvikligt att utfallet av olika företagshandlingar påverkas av målen som verksamheten 

har. Det vill säga målen påverkar hur en verksamhet bemannas, organiseras och vilken kultur som ska 

genomsyra verksamheten. Inom sjuk-och hälso vården kan författarna tänka sig att detta påverkar hur 

vårdtagaren hanterar och drar gränser för sitt uppdrag.  

 

Om målen är ytterst ekonomiska eller om verksamheten ska åstadkomma goda mätbara resultat, så 

kommer detta att genomsyra hela verksamheten, vilket stämmer bra överens med hur styrningen ser ut i 

samtliga sjukhus i dagsläget. Den ekonomiska styrningen med sina fördelar är en följd av 

implementeringen av NPM, men teorin menar även på att  för stor fokus på produktivitets- och 

effektivitetsmått inom sjukvården kan istället utgöra en risk, på så sätt att ekonomiska värdena 

prioriteras framför andra värden . Faktum att de ekonomiska värdena prioriteras med ett enda undantag, 

patientsäkerheten, är något som samtliga respondenter bekräftat. Till skillnad från NPM kritikerna ser 

författarna inte detta som en risk, utan mer som något som kan bidra till effektivitet och förbättringar 

som gynnar sjukvårdens samtliga intressenter. Vidare anser författarna att ekonomi styrning är ett 

oerhört viktigt för att offentliga verksamheter ska kunna vara lönsamma, effektiva och fungera på bästa 

sätt samt för att överleva på marknaden. Viktigt att tillägga är även skattebetalarnas perspektiv, då det 

inte anses vara särsklit ansvarsfullt att offentliga verksamheter inte är aktsamma med skattemedel. 

5.1.2	  Prioritering-‐	  och	  samordning	  av	  investering	  

Prioriteringen och samordningen av sjukhusens investeringar hanteras på ett tydligt sätt och 

prioriteringen av investeringar sker genom flera enheter och steg för bedömning och beslut. 

Karolinska universitetssjukhuset tilldelas en investeringsram från sitt investeringsråd och utifrån denna 

ram disponerar och prioriterar sjukhuset själva då investeringen understiger 1 miljon kronor, men om 
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objektet överstiger 1 miljon kronor är det sjukhusetsstrategiska inriktning som styr prioriteringen. 

Sjukhuset kategoriserar och rangordnar olika typer av investeringar i tre grupper. Lena på Danderyds 

sjukhus berättar att det är hon tillsammans med chefen för respektive verksamhet som bedömer de 

investeringsäskanden som läggs fram och sedan skickas detta till investeringskommittén och slutligen 

fattas beslut om investeringen av bolagsledningen. På Södersjukhuset är det verksamhetscheferna 

tillsammans medicin tekniska ingenjörer som i början sätter ihop en lista med prioriterade investeringar. 

Sedan undersöker controllers om det finns utrymme för investeringen i budgeten. När 

verksamhetschefen upprättat anskaffningsbeslut så samlar X, verksamhetscontroller och 

investeringscontroller, ihop alla förslag för att räkna ut vart de ligger ekonomiskt, jämföra med den 

givna budgetramen från Stockholms läns landsting samt rangordna investeringsförslagen. Utifrån teorin 

om budgetering ser författarna detta som ett sätt för sjukhusen att på ett systematiskt sätt arbeta efter de 

huvudsakliga målen. Då de beaktar de effekter och motiv som investeringen har så kan sjukhusen på ett 

effektivare sätt arbeta med sina investeringar. 

5.1.3	  Beslutsunderlag	  

Beslutsunderlag följs som regel för alla sjukhusen av en investeringskalkyl som beräknar effekterna av 

investeringen som kompletteras med en verbal beskrivning av motiven för investeringen samt en 

miljöbedömning. Beslutsunderlagen, precis som prioriteringen, är delar av investeringsprocessen 

initierande faser. Teorin beskriver dessa faser som att upptäcka ett behov, för att sedan ta fram 

alternativa lösningar som ska analyseras därefter sker planeringen och då tas beslutsunderlag fram 

grundat på till exempel investeringskalkyler för att sedan besluta om investeringen ska genomföras eller 

inte. Hanteringen och utformningen av investeringskalkylen och tillvägagångssättet skiljer sig mellan 

sjukhusen, även om samtliga sjukhus i stor utsträckning ligger i linje med utformningen av den 

investeringsprocess som presenteras av Yard (2001). Johanna på Karolinska universitetssjukhuset 

berättar att deras investeringskalkyl som berör kostnader är en fast mall som alla divisioner på 

verksamheten använder. Denna mall har förbättrats och förtydligats, och sjukhuset har nu möjlighet att 

jämföra kostnader. Denna kompletteras med verbal beskrivning med motiv för investeringen. På 

Danderyds sjukhus används investeringskalkyler endast för investeringar över 350 tusen kronor och 

denna ska kompletteras med en behovsanalys. X på Södersjukhuset berättar för investeringar under 500 

tusen kronor ska bestå av en inventarieblankett, ett anskaffningsbeslut och en investeringskalkyl, och att 

dessa vid större investeringar kompletteras med en finansieringskalkyl och en miljöbedömning. För att 

godkänna ett investeringsobjekt krävs det att investeringen visar på ett positivt nuvärde i de framtagna 

beslutsunderlagen och att investeringen kommer att kunna återbetalas inom den ekonomiska 

livslängden. Ingen utav de tre sjukhusen har någon erfarenhet av att investeringar har nekats på grund av 
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otillräckliga beslutsunderlag, men i vissa fall har sjukhusen behövt komplettera underlagen. Författarna 

kan utifrån empirin konstatera att det förekom fler brister i uppföljnings- och utvärderingsfaserna än i de 

initierande faserna. Detta kan förklaras av Lundquists (1992) teori som menar att budgetering, som kan 

kopplas till planering, är ett sätt för att uppnå effektivitet och för sjukhusen innebär det effektivisering 

av sina investeringar.  

5.2	  Analys	  av	  kalkyler	  

Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset använder egna 

företagsekonomiska investeringskalkyler för att bedöma och utvärdera effekten av investeringar. 

5.2.1	  Vilka	  som	  används	  	  

Karlsson (1999) förklarar att investeringskalkyleringen ska innefatta investeringens viktigaste 

ekonomiska följder, men att dessa varierar beroende på mål-funktionen, investeringens utformning, 

verksamheten i sig samt svårighetsgraden i investeringen. Författarna i denna studie kan med stöd i den 

insamlade empirin påvisa varierande utformning i sjukhusens investeringskalkyler. Till skillnad från 

Danderyds sjukhus använder Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset resultatkalkyler 

utöver investeringskalkylerna, men trots förekommande skillnader tillämpar samtliga sjukhus framför 

allt nuvärdesmetoden och payback-metoden i sina investeringskalkyler. Detta ligger i linje med 

Sandahls och Sjögrens (2003) resonemang som menar att verksamheter inom offentlig sektor bör 

använda sig av diskonterande kassaflödesmetoder vid investeringsbedömning för att kunna hantera den 

osäkerhet som föreligger i investeringarna. Samtliga sjukhus prioriterar främst patientnyttan och 

patientsäkerheten oavsett karaktären på investeringen. Därmed genomförs stora investeringar inom 

offentlig sjukvård för att öka patientnyttan. Detta är investeringar som enligt Sandahls och Sjögren 

(2003) är svåra att mäta effekten av eftersom det handlar om att mäta hur patienten upplevt en viss 

investering. Författarna menar att det därmed kan ses som en nödvändighet att sjukhusen kompletterar 

sina utvärderingsmetoder med fler tydliga verbala beskrivningar av investeringars effekter, det vill säga 

att arbeta för att i större utsträckning kunna ta hänsyn till kvalitativa aspekter av en investering.  

5.2.2	  Brister	  	  

Som Johanna Helander på Karolinska universitetssjukhuset uttrycker det så finns det 

utvecklingsmöjligheter och förbättringsområden inom kalkylering och det har utifrån empirin visat sig 

gälla för samtliga sjukhusen. Drummond et al., (1997) menar att utvärdering av investeringar på lokal 

nivå inte förekommer i någon större utsträckning och att det främsta hindret för användningen av 

ekonomiska utvärderingar är icke-flexibla budgetar. Författarna har utifrån respondenternas svar 
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kommit fram till att samtliga sjukhus tenderar att använda kalkylmetoder som inte är tillräckligt 

grundliga och som inte inkluderar alla nödvändiga aspekter för vad som enligt teorin anses vara en 

effektiv investering.  Detta ligger i linje med teorin som framförs av Hoffman et al., (2002) som menar 

att beslutsfattare inom hälso-och sjukvården i de ekonomiska utvärderingarna av investeringar inte 

tillåter komplexitet. Dock kan det enligt författarna inte konstateras att det specifikt är icke-flexibla 

budgetar eller bristande kalkyler som resulterar i minskad användning av ekonomiska utvärderingar. 

Både Danderyds sjukhus och Södersjukhuset påtalar vikten av att utveckla och förbättra nuvarande 

kalkylmallar för att öka flexibiliteten och anpassningsförmågan till olika investerings storlekar och 

typer. 

 

Det råder ojämna kvalitén i investeringarna på sjukhusen som leder till att även kalkylerna får ojämn 

kvalité. Kvalitetsbristerna är inte bara en följd av de icke-flexibla budgetar som Drummond et al., 

(1997) nämner, utan detta är även en följd av omsättningen av ekonomer och deras 

investeringserfarenhet. Det handlar om förståelsen för hur kalkylmallen används snarare än 

konstruktionen av mallen. Detta kan bero på att många sidoeffekter tillkommer vid investeringen och 

det blir då svårt att säga att det är kalkylmallen som brister. X på Södersjukhuset berättar att 

anvisningarna för hur kalkylerna ska användas på sjukhuset är otydliga trots att de förbättras de senaste 

åren. Precis som i Karolinska Universitetssjukhuset blir det i detta avseende en fråga om förståelse för 

kalkylmetoderna snarare än konstruktionen av dem.  Detta stärker Hoffman et al., (2002) teori om att de 

ekonomiska utvärderingarna inte tillåter komplexitet. Kalkyleringen av investeringar blir allt viktigare 

för sjukhusen. Lena Holm från Danderyds sjukhus och även X från Södersjukhuset tillkännager den 

ökade betydelsen av kalkylering, vilket är en följd av att sjukhusen varit tvungna att hushålla med 

begränsade resurser. Detta har inneburit arbete med lönsammare, noggrannare och mer 

kostnadseffektiva investeringar för sjukhusen.  

 

Det faktum att sjukhusen arbetar med begränsade resurser uppmärksammas av Statensberedning för 

medicinsk utvärdering, SBU, (2014). SBU (2014) menar att det är av betydelse att utvärdera 

investeringar ur ett hälsoekonomiskt perspektiv eftersom samhällsresurser är begränsade och även för att 

vården ska uppnå effektivitet. Hälsoekonomiska kalkyler är inte något som används i någon större 

utsträckning. De två sjukhuset som i någon bemärkelse nämnde användningen av detta var 

Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset, men det var väldigt ytligt och inga 

kalkylberäkningar tillämpades. Johanna från Karolinska Universitetssjukhuset berättade att sjukhuset 

arbetat med att bygga på och komplettera sina investeringskalkyler med fler ingående verbala 

beskrivningar av investeringar. Anledningen till detta menar hon är att det finns mycket som inte kan 
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beskrivas med siffror så som problem med driften eller patientsäkerheten och dessutom erhålls en 

helhet. Det SBU (2014) framför är att det inom sjukvården genomförs investeringar som baseras på 

människors beteende och värderingar och därmed krävs det värderingar och verbala beskrivningar av 

effekter som investeringar har utöver monetära termer.  

5.3	  Analys	  av	  uppföljning	  	  

Uppföljning och utvärdering av genomförda och driftsatta investeringar är en integrerad del i 

landstingets investeringsprocess (SLL 2015).  En uppföljning är en kontinuerlig granskning av 

investeringar. Detta bör besvaras vid en uppföljning; ifall verksamheten håller fast vid målsättningen, 

om investeringen genomförts enligt planering, om verksamheten har under investeringens 

genomförande fas upptäckt bättre åtgärder och om investeringsplanen behöver revideras (GU 

2015).  Syftet är att se till att ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser uppnås samt att dra 

lärdomar. Utifrån tidigare empirikapitel anser författarna att uppföljningen varit bristfällig i samtliga 

sjukhus. 

 

Oavsett om en verksamhet är offentligt ägd eller privat driven, så bör det finnas ett behov av 

kontinuerlig uppföljning av verksamheten, så att verksamhetens resultat motsvarar dess mål och syfte. 

Därvid har offentlig sjukvård ett intresse av att deras verksamheter ska generera ett finansiellt överskott, 

som de sedan kan disponera över. Författarna har annars svårt att se varför den offentliga sjukvården ska 

arbeta på ett kostnadseffektivt sätt, och minimera underskotten för sjukhusen. Den rådande styrformen 

NPM präglas av att tydligare mål- och resultat orientering kan bidra till utveckling, ökad motivation, 

bättre och effektivare behandlingsmetoder samt mer vård för pengarna (SOU 2002:31). 

 

Lena på Danderyds Sjukhus menar att det är utifrån aspekterna i investeringskalkylen som de utgår ifrån 

vid uppföljning, och att det som beskrevs som problematiskt var att alla kostnader har inte inkluderats 

och beräknats i kalkylen, och därför anser författarna att träffsäkerheten till utfallet inte varit lika hög 

som den bör vara. Van Wheele (2005) hävdar att syftet med kostnadsuppföljning dels handlar om att 

verksamheten ska förstå hur de utnyttjar deras resurser. Detta kan tolkas på så sätt att om verksamhet 

inte inkluderar alla kostnader i en kalkyl, kan detta eventuellt leda till missbedömningar av hur de 

utnyttjat sina resurser i relation till den lönsamhet som verksamheten önskar att generera.  

 

Även Johan på revisionsverket menar att ett utav de mest påtalade bristerna i uppföljningen handlar om 

kostnadsproblem, och att sjukhusen behöver arbeta på ett mer djupgående sätt med att kartlägga och 
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arbeta med kostnader som förekommer vid respektive investering. Exempelvis så påtalar han vikten av 

att sjukhus bör kartlägga samtliga direkta kostnader som räntor och avskrivningar för att inte 

driftbudgeten ska överskridas.   

 

Revisionens granskning påvisade att det föreligger ett behov av att förtydliga kraven på uppföljning av 

pågående och slutförda investeringar (Landstingsrevisorerna 2012). Enligt Peter som arbetar som 

controller på landstinget behöver sjukhusen arbeta mer med ekonomisk styrning av investeringsobjekten 

i tidiga skeden och inte endast i slutfasen av investeringsprocessen.  Detta sammanfaller till en viss del 

relativt bra med vad X på Södersjukhuset föreslog. Det vill säga att flera brister går att undvika genom 

att vid initieringsfasen diskutera investeringarna med ägarrepresentanter från landstinget på ett mer 

djupgående sätt och genom att ställa högre krav på att investeringsobjekt upp till 20 miljoner måste 

följas upp löpande i planen och även inför beslut. 

 

Johanna på karolinska universitets sjukhus menar att problematiken med att följa upp investeringar 

ligger i att verksamheten genomför många förändringar, och därmed blir det svårt att många gånger 

isolera vad som blir effekten av en enskild investering när det sker många andra förändringar samtidigt. 

Författarna anser att problematiken med att särskilja investeringens effekt kan resultera i att de inte till 

fullo kan mäta de faktiska effekterna som investeringen medför. Ytterligare ett problem som författarna 

anser att sjukhuset eventuellt kan möta på grund av detta är att de inte kan verifiera vilka ansträngningar 

som gjorts för att hålla kostnaderna i styr. 

 

X på Södersjukhus menar att det är svårt med långsiktigheten på sjukhusnivå. vilket enligt X beror på att 

mestadels av de stora investeringarna inom sjukvården är ett resultat av politiska prioriteringar, och att 

sjukvårdens inriktningar ständigt ändras i samband med att politiker byts ut, vilket sedan leder till att 

beslutsunderlagen inte blir lika hållbara. Detta i sin tur kan enligt X resultera i att investeringsmedel 

används på ett ineffektivt sätt, och att sjukhuset kan göra fel prioriteringar och på så sätt kan sjukhuset 

missa att tillgodose viktiga behov. Hälso- och sjukvården förväntas uppnå ett visst resultat med reglerad 

budget (SLL 2015), därmed anser författarna att det är av stor vikt att sjukhuset använder sina 

investeringsmedel på ett kostnadseffektivt sätt. Enligt Vashishth et al., (2012) innebär 

kostnadseffektivitet att det alternativet med den lägsta kostnaden per effekt, är det bästa alternativet. 

Utifrån respondent X kan författarna konstatera att orsaken till att investeringsmedlen här inte används 

på ett kostnadseffektivt grundar sig på politiska förändringar, vilket ligger utanför ramen för vad 

sjukhuset kan påverka. Vidare anser författarna att ansvaret för att genomföra kostnadseffektiva 

investeringar ligger på verksamheterna som genomför dessa, och om det uppstår svårigheter på grund av 
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förändrade politiska beslut så bör mer tyngd läggas på ekonomiska uppföljningar av investeringar. Detta 

kan kopplas till Paula Liukkonens (2000) forskning om uppföljning, som hävdar att uppföljning bör 

ligga i centrum för att en verksamhet ska kunna utvecklas. 

 

Johanna på karolinska universitets sjukhus anser att det bör ställas högre krav på uppföljning av 

investeringar och påtalade vikten av att alla investeringar bör följas upp kontinuerligt genom hela 

processen, men att det dock inte görs i praktiken. Vidare menade hon att det beror på investeringens 

dignitet, det vill säga att det görs uppföljningar på större investeringsobjekt tätt genom hela processen. 

På mindre investeringar upp till en 1 miljon kronor görs det inga uppföljningar på. 

 

X på Södersjukhuset menar att uppföljningar ska skickas till Stockholm läns landsting, både månatliga 

utfall och helårsprognos mot budget, men gör inte alltid det. X hävdar att de till stor del gör 

ersättningsinvesteringar och att det är svårt att följa upp dessa ekonomiskt. Lena på Danderyds Sjukhus 

menar att sjukhuset i överlag inte följer upp så många investeringar genom dokumentation, utan det 

fokuseras främst på att inte överskrida budget. Detta sammanfaller relativt bra med Segelods (2000) 

studie om hårda och mjuka investeringar. Hårda investeringar avser till exempel nybyggnationer och 

maskiner medan mjuka investeringar avser exempelvis byte av golv eller fönster i verksamheten, vilket 

enligt författarna kan tolkas som inventarier och investeringar under 1 miljon kronor. Vidare framhäver 

Segelod (2000) att verksamheter vid hårda investeringar genomför investerings bedömningar och 

kalkylberäkningar oftare än vid mjuka investeringar. Segelod (2000) menar på att det är negativt för 

verksamheterna att endast göra detta vid hårda investeringar. 

 

I revisionens granskning på landstingets investerings strategi från 2012 framgår det att det saknas 

tydliga krav på hur uppföljningen ska gå till, och att det dessutom saknades tydliga anvisningar för hur 

investeringskalkylerna ska fyllas i. Van Wheel (2005) hävdar att kostnadsuppföljning ger organisationer 

en tydlighet och detta genom den ökade informationsöverföringen som uppföljningar medför. På 

karolinska universitetssjukhus finns inget speciellt system för att bevaka olika flöden för mindre 

investeringar, utan detta arbetas med mer manuellt genom excel översikter och listor. På Södersjukhuset 

sker inga uppföljningsmöten per investeringsobjekt där utfallet kontrolleras. 

 

Däremot har uppföljningsmöjligheten enligt X på Södersjukhuset förbättrats, genom att de har infört ett 

nytt sätt att arbeta med investeringar, där de har ett investeringsnummer som följer varje 

investeringsärende som sedan registreras i deras anskaffningssystem, vilket enligt författarna ökar 

tydligheten kring arbetet med uppföljning. Här anser författarna att  tydligare riktlinjer kring hur det bör 
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arbetas med uppföljning skulle bidra till att sjukhusen minskar risken för eventuella missbedömningar 

av kostnader. 

5.4	  Analys	  av	  utvärdering	  	  

Utvärdering är en noggrann efterhandsbedömning vid en viss tid efter att investeringen är genomförd. I 

en utvärdering bör följande besvaras; Vad som är målet, i vilken utsträckning målet har uppnåtts och hur 

detta kan verifieras genom olika mätningar. Syftet med en utvärdering är att den ska vara användbar i 

den verksamheten som utvärderas (Gu 2015).  Utifrån tidigare empirikapitel anser författarna att 

utvärderingen av genomförda investeringar är bristfällig i samtliga sjukhus.  Shank och Govindarajans 

(1989) menar att informationen om kostnader fungerar som en grund för finansiell utvärdering, vilket 

även hjälper de anställda i ett företag för de ekonomiska elementen om hur verksamheten har utvecklats, 

samt att kostnadsanalyser leder till att kostnaderna minskas vid förhandlingar och att verksamheternas 

val förbättras. 

 

Vid utvärderingen av investeringar på Karolinska universitets sjukhus mäts produktion, ekonomi och 

kvalitet i förhållande till verksamhetens mål med respektive investering. Kalkyler upprättas innan 

anskaffningstillfället som en del av beslutsunderlaget och sedan jämförs dessa kalkyler med 

efterkalkyler efter att diverse investeringar är driftsatta. Lönsamheten mäts i kostnader och produktionen 

mäts i hur mycket tid under ett dygn en maskin används samt hur mycket nedtid det finns på grund av 

att den står still. Andra värden som Karolinska universitets sjukhus beaktar vid utvärderingar är hur 

diverse genomförda investeringar har bidragit till en ökad patientsäkerhet.  

 

Lena på Danderyds Sjukhus menar att utvärderingen är en uppföljning av deras kalkyler gentemot 

budgeten. Vidare menar Lena att investeringar över 1 miljon kronor ska utvärderas, och att effekterna på 

dessa investeringar ska utvärderas med utgångspunkt av den behovsanalys och investeringskalkyl var 

beslutsunderlaget till att genomföra investeringen. Även på Södersjukhuset avser utvärderingen utöver 

en mätning av de ekonomiska aspketerna även en mätning av kvalitativa aspekter, det vill säga icke 

monetära effekter. X menar att genomförda investeringar utvärderas utifrån de mål och kriterier som var 

de ursprungliga motiven till att genomföra investeringen, monetära som icke monetära mål, och menar 

på att genomförda investeringar ska utvärderas under garantitiden. Johanna på karolinska universitets 

sjukhus menar att utvärderingar av investeringar kan variera, beroende på vilken typ av investering det 

är. Vidare menar hon att vid kompletta utvärderingar beaktar de samtliga värden, det vill säga 

lönsamhet, produktion och patientnytta. Hoffman et al. (2002) menar att samtliga faktorer utöver de 
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ekonomiska bör tas med i en omfattande ekonomisk utvärdering, vilket enligt författarna sammanfaller 

relativt bra med sjukhusens rutiner att inkludera mätningen av icke monetära termer vid utvärderingar av 

genomförda investeringar.   

 

Johanna påpekar att de efterkalkyler som används vid utvärderingen är sällan helt fullständiga och att 

utvärderingarna inte sker per automatik, vilket dels beror på att tiden från beviljande till avläsbara 

effekter av investeringen är lång, i många fall tre år eller längre. Orsaken till detta är bland annat att 

Sjukhusets resurser för investeringar är begränsade. En annan orsak till ofullständiga utvärderingar är 

som tidigare nämnt, förändringar i verksamheten, som exempelvis att ansvariga personer inte är kvar i 

verksamheten under mellanliggande period. Utöver detta kan det vara bristande erfarenhet hos de 

klinikekonomer med att upprätta efterkalkyler som resulterar i ofullständiga kalkyler. Enligt 

sjukhusledningen och investeringsrådet på Karolinska universitets sjukhus måste detta förbättras med 

avseende på dessa brister. 

 

Lundquist (1992) definierar produktivitet som förhållandet mellan investerade resurser och utförda 

resultat. För att verksamheter ska mäta produktiviteten med hög träffsäkerhet förutsätter författarna att 

efterkalkyler behöver vara fullständiga, därvid anser författarna att ofullständiga efterkalkyler eventuellt 

kan resultera i att sjukhuset inte till fullo kan mäta produktiviteten och därmed blir träffsäkerheten lägre 

än vad den bör vara. 

 

Delsyftet med utvärdering är att mäta i vilken utsträckning målen har uppnåtts, rationalitet är enligt 

Lundquist (1992) valet av de medel som på bästa sätt leder till att målsättningar uppnås. Även här anser 

författarna att ofullständiga efterkalkyler eventuellt kan påverka träffsäkerheten i sjukhusets möjligheter 

att mäta måluppfyllelsen, vilket i sin tur kan resultera i att sjukhusets val av medel inte utgör de val som 

på bästa sätt leder till att målsättningarna uppnås och istället kan val de val av medel som används vara 

ekonomiskt ineffektiva.  Enligt Peter Forsén från Stockholm läns landsting ska de resultat- och 

kassaflödeskalkyler som lämnas in för utvärdering spegla investeringens ekonomiska effekter och 

påverkan, och även utgiftskalkylerna bör specificeras. Författarna anser att det kan bli svårare att träffa 

rätt när utvärderingen inklusive efterkalkyler är ofullständiga. Lena på Danderyds sjukhus nämner att 

det inte går att lägga ner hur mycket tid och arbete som helst på efterkalkyler, vilket enligt författarna 

kan liknas vid Karolinska Universitetssjukhus situation, där verksamhetens resurser för investeringar är 

begränsade. Enligt Danderyds sjukhus investeringsinstruktioner bör utvärderingar göras, men Lena 

menar att det endast görs efter begäran. 
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Johanna menar att genom utvärdering tillhandahålls positiva effekter, vilket framförallt är lärandet för 

verksamheten. Vidare menar hon på att det dels handlar om att skapa större förståelse kring utfall som 

inte överensstämmer med sjukhusets bedömningar och för att upprätthålla ständigt lärande hos de som 

använder kalkyler. Vilket i sin tur menar hon, skapar bättre förutsägbarhet i framtida kostnader. X på 

södersjukhuset menar att delsyftet med en utvärdering är att utnyttja erfarenheter för att öka personalens 

kunskap om kompetens inom olika investeringsområden, och att utvärderingen fokuserar på vad som har 

lyckats bra respektive mindre bra med investeringen samt orsaken till detta. Vilket enligt författarna går 

i linje med Paula Liukkonens (2000)  resonemang, om vikten av att verksamheter förstår utfallet av en 

verksamhets handling, oavsett om det är ett negativt eller positivt utfall. Vidare anser författarna att 

genom att engagera ansvariga personer under en utvärderingsprocess kan sjukhusen skapa en ökad 

medvetenhet och förståelse för utvärderingen. 

 

X menar att utvärderingsfasen fokuserar på vilka åtgärder som ska vidtas i fortsatta arbetet. 

Fortsättningsvis menar X att uppföljnings och utvärderingsprocessen sammanflätas många gånger, och 

vidare anser hon att dessa faser bör särskiljas samt att arbetet med faserna bör systematiseras bättre. Här 

tolkar författarna det som att en sammanslagning av uppföljnings och utvärderings processen eventuellt 

kan resultera i att sjukhusen inte till fullo kan särskilja vilka åtgärder som behöver tas under 

uppföljningsfasen från de åtgärder som behöver tas under utvärderingen.   

 

Tidigare nämndes det att Peter från Stockholm läns landsting påpekade att Sjukhusen behöver 

arbeta mer med ekonomisk styrning av investeringsobjekten i tidiga skeden och inte endast i slutfasen 

av investeringsprocessen. Därmed anser författarna att det bör föras en noggrannare diskussion kring 

utvärderingens tänkta användning, och detta redan vid planeringen av utvärderingen. Där kan sjukhusen 

enligt författarna identifiera och göra en kartläggning av alla aspekter som påverkas av utvärderingen, 

och sedan att sjukhusen försöker förutse vilka krav de ska ha på utvärderingsresultateten för att på bästa 

sätt mäta samtliga effekter på diverse investeringar. 

     

Drummond et al. (1997) hävdar att användningen av ekonomisk utvärdering på lokal nivå inte är 

avsevärd och att främsta hindren för användningen av ekonomiska utvärderingar är relaterade till icke-

flexibilitet i budgetarna. Denna koppling till varför sjukhusens utvärderingar är bristfälliga faller bort då 

utvärderingar görs på samtliga sjukhus men att utvärdering såsom uppföljning är ett utvecklingsområde 

hos sjukhusen. Dessutom är de flesta bristerna relaterade till begränsade resurser, ofullständiga 

utvärderingar och bristfälliga rutiner samt och att kraven inte är så höga som de bör vara. Vidare anser 

Drummond et al. (1997) att mer flexibla budgetar kan uppmuntra beslutsfattare att öka användandet av 
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ekonomiska utvärderingar. Författarna anser att denna möjlighet finns, men utifrån den samlade datan 

pekar det på att det framförallt är högre krav, att utvärderings och uppföljnings processen bör erhållas 

mer resurser samt tydliga och systematiska riktlinjer , som kan bredda användningen och öka 

omfattningen av utvärderingar.     
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6.	  Slutsats	  	  

Detta kapitel har för avsikt att knyta samman den samlade datan med studiens syfte och 

forskningsfrågorna som författarna ämnar besvara. Detta kapitel följs av en diskussion om de mest 

väsentliga aspekterna för att vidga perspektivet kring utvärdering och uppföljning inom offentliga 

sjukhus.   

 

Författarnas huvudsyfte med studien var att undersöka uppföljning och utvärderingar av investeringar 

inom offentlig sjukvård, samt vilka brister som finns i uppföljnings- respektive utvärderingsprocessen 

och även vad som orsakar dessa brister. Studien syftar dessutom till att undersöka om bristerna i 

landstingets investeringsstrategi kan hittas ett steg lägre i hierarkin, det vill säga på sjukhusnivå.  

 

Genom utvärderingar och uppföljningar tillhandahåller sjukhusen andra positiva effekter än 

kostnadseffektivitet och lönsamhet, och det är framför allt lärandet för verksamheten. Resultatet i denna 

studie pekar på att samtliga undersökta sjukhus har brister i både uppföljnings- och 

utvärderingsprocessen.  Sjukhusen behöver ställa högre krav på uppföljning och utvärdering av 

investeringar, och de behöver arbeta på ett mer djupgående sätt med att kartlägga kostnader som 

förekommer vid respektive investering samt att upprätta investeringssytem som  möjliggör eller 

underlättar arbetet med mer systematiska och kontinuerliga uppföljningar av pågående investeringar.  

1. Hur arbetar sjukhusen med uppföljning respektive utvärdering? 

Sjukhusens uppföljnings- och utvärderingsprocessen har skillnader i tillvägagångssättet, men det 

grundläggande arbetet skiljer sig inte. Detta beror säkerligen på att samtliga sjukhus är landstingsägda 

och har därmed samma övergripande mål och riktlinjer från landstingsfullmäktige.  

Sjukhusen arbetar med både ekonomiska- och kvalitativa uppföljningar av sina investeringar som ska ge 

en mer heltäckande bild av objektet. Uppföljningen är ett sätt för sjukhusen att kontrollera att 

investeringen uppfyller de motiv och krav som föreligger och att stämma av om investeringen avviker 

från den fastställda tidplanen. Vid utvärderingen av genomförda investeringar använder samtliga 

sjukhus egna företagsekonomiska investeringsmallar som skildrar de ekonomiska effekterna genom att 

beräkna investeringens kapitalkostnader samt andra tillkommande kostnader. Sjukhusens utvärderingar 

innefattar även nuvärdesmetoden och payback-metoden. I utvärderingen som utförs av controllers, 

jämförs efterkalkyler med de kalyler som upprättas inför diverse investeringar, i syfte att kontrollera att 

investeringar har genomförts utifrån de mål och kritrier som var de ursprungliga motiven till att 
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genomföra investeringen. Utvärderingen mäter dessutom om de ekonomiska och verksamhetsmässiga 

effekterna uppnåtts med investeringen. I samband med detta undersöker sjukhusen vad som lyckats bra 

respetive mindre bra, samt vad orsakerna till detta är, för att sedan vidta nödvändiga åtärder i det 

fortsatta arbetet.  

2. Vilka brister finns i uppföljnings- respektive utvärderingsprocessen? Vilka orsaker ligger bakom 

bristerna? 

Utifrån den samlade datan kan författarna konstatera att samtliga brister i uppföljning och utvärdering är 

relaterade till bristfälligheter i sjukhusens rutiner. Det vill säga att arbetet med uppföljning och 

utvärdering inte utförs systematiskt och kontinuerligt samt att det inte i alla sjukhus finns särskilda 

system för att följa upp investeringar. Sjukhusen har inte heller uppföljningsmöten där utfallet 

kontrolleras med jämna mellanrum. Författarna anser att särskilda uppföljningssytem skulle underlätta 

arbetet med uppföljning jämfört med manuell hantering, exempelvis genom att det blir lättare att 

genomföra rutinmässiga uppföljningar samt att fler personer på verksamheten kan ta del av uppföljnings 

processen. Sjukhusen följer inte upp investeringar tillräckligt ofta och dessutom är arbetet med 

uppföljning inte tillräckligt djupgående och tydligt. Mindre investeringar följs inte upp överhuvudtaget, 

med undantag för nyinvesteringar. Andra brister som finns i sjukhusens uppföljning kretsar kring 

svårigheten i att särskilja investeringens effekt från andra förändringar och svårigheten med att följa upp 

ersättningsinvesteringar. Det föreligger även en svårighet med långsiktigheten på sjukhusnivå på grund 

av politiska förändringar, som kan påverka riktlinjer för sjukvården vilket i sig kan leda till att 

beslutsunderlag på längre sikt inte blir hållbara.  

Vad gäller utvärderingen så var bristerna främst relaterade till tidsbrist och resursbegränsningar samt 

ofullständiga investerings kalkyler. Författarna kan även konstatera att det föreligger tydliga behov av 

att förbättra investeringskalkylerna samt att förtydliga anvisningarna kring hur dessa kalkyler ska 

användas. Empirin visade på att sjukhusen behöver öka flexibliteten och anpassningsförmågan till olika 

investeringsstorlekar respektive typer av investeringar. Det framgår även att anvisningarna för hur 

investeringskalkylerna ska användas är otydliga. Vilken kan förklara svårigheten hos sjukhusen att 

upprätta fullständiga och kvalitetsstarka efterkalkyler. Dessutom förekommer det att alla kostnader inte 

inkluderas i beräkningen vilket kan leda till att sjukhusens investeringsbudget överskrids. En annan 

orsak till ofullständiga bedömingnings respketive efterkalkyler går att hitta i bristande erfarenhet hos de 

klinikekonomer som arbetar med att upprätta dessa kalkyler.  Författarna anser att detta kan ses som en 

följd av svag fokus på pedagogiken kring hur det ska arbetas med investeringskalkylerna. Vidare visar 
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studiens resultat att bristerna kan dels bero på att ansvariga personer som tidigare ansvarat för 

utvärderingen inte längre är kvar i verksamheten under mellanliggande period.  

Slutligen kan författarna dra slutsatsen att de brister med uppföljning och utvärdering som förekommer 

på landstingsnivå till stor del går att hitta på sjukhusnivå.  Det vill säga att de flesta bristerna som 

framgick i revisionens granskningsrapport gick att hitta i sjukhusens uppföljning – och 

utvärderingsprocess.   Det gäller framför allt att utvärderingen och uppföljningen inte är tillräckligt 

djupgående, men även att det ställs för lite krav på arbetet kring uppföljning respektive utvärdering av 

investeringar och dessutom att det är otillräckliga beskrivningar kring användningen av efterkalkylerna.   

6.1	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  	  	  

Författarna har undersökt investeringsprocessens integrerade delar, uppföljning och utvärdering, och hur 

dessa hanteras och tillämpas av tre offentliga sjukhus. Det skulle vara intressant att följa ett sjukhus 

genom ett specifikt investeringsobjekt och observera hela investeringsprocessen för att på så sätt se hur 

sjukhuset i praktiken arbetar med utvärderingen och uppföljning.  Det skulle även vara intressant att 

jämföra hanteringen och bristerna mellan privata sjukhus och offentliga landstingsägda sjukhus som 

verkar inom samma län, för att vidare undersöka vilka skillnader och likheter som finns. Författarna 

menar att en jämförelse av sjukhusens kalkylmetoder samt uppföljnings-och utvärderings arbete är av 

väsentligt värde, inte bara för forskaren utan även för sjukhusen som kan lära sig av varandra när det 

kommer till arbetet med investeringar.   
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7.	  Diskussion	  	  

Detta kapitel berör de mest väsentliga aspekterna av sjukhusens utvärdering och uppföljning i sin helhet 

som inte tagits upp under analysavsnittet. Tankegångarna ska ses som spekulativa där syftet är att 

utvidga perspektiven kring utvärdering och uppföljning inom offentlig sjukvård. Avslutningsvis förs en 

diskussion kring studiens metod.  

7.1	  Vidgat	  perspektiv	  på	  utvärdering	  och	  uppföljning	  

Denna studie har påvisat att sjukhusen bör tydliggöra och förbättra uppföljningen och utvärderingen för 

att syftet med investeringen ska kunna uppnås till fullo, på bästa möjliga sätt. Det framkommer tydliga 

behov av att utveckla kompletterande metoder som är mer anpassade efter respektive investerings 

storlek och typ, och även mer anpassade efter sjukvårdens viktiga aspekter. Det var inte något sjukhus 

som använde hälsoekonomiska kalkyler i någon större utsträckning för att utvärdera investeringen. 

Värdena i hälsoekonomiska kalkyler grundar sig på patientens värderingar och beteende, vilket enligt 

författarna bör beaktas vid utvärderingen av en investering. Detta eftersom samtliga sjukhus påtalar 

vikten av fokus kring patienten samt patientsäkerheten. Av samtliga sjukhus var det endast Karolinska 

Universitetssjukhuset som i något avseende kombinerade sina egna företagsekonomiska metoder med 

verbala beskrivningar vid utvärderingen. Detta kan enligt författarna anses vara anmärkningsvärt då 

respondenterna själva påtalar brister som antyder på att utvärderingar inte är tillräckligt djupgående och 

tydliga. Anledningen till att de tre sjukhusen väljer att fokusera på företagsekonomiska kalkyler tror 

författarna kan bero på att den offentliga sektorn tenderar att i allt större utsträckning influeras av ett 

mer företagsinriktat styrsätt. Trots det företagsekonomiska styrsättet har inte patientnyttan 

omprioriterats inom sjukhusen, även fast sjukhusen i vissa fall behöver väga patientnytta mot 

kostnadseffektivitet. Författarna tror att det är oundvikligt för sjukhusen att i dagsläget inte tänka på hur 

utförda tjänster gynnar det finansiella överskottet eftersom kravet finns att minimera underskottet. 

 

Ett alternativ för förbättring är att sjukhusen arbetar med uppföljning och utvärdering mer frekvent och 

de använder sig av fullständiga efterkalkyler som inkluderar samtliga väsentliga aspekter och kostnader. 

Författarna menar att de påtalade bristerna i dessa faser förmodligen leder till att inlärningen som bättre 

uppföljning ger uteblir. Bättre uppföljning ger sjukhusen bättre kunskap om vad som fungerar och inte 

fungerar och därmed bättre investeringsbeslut. De tre sjukhusen visar på en tydligare systematik i de 

initierande faserna som inkluderar beslutsunderlag, prioritering, samordning, mål och riktlinjer.  För att 

sjukhusen ska arbeta med långsiktiga och effektiva investeringar kan det enligt författarna vara av 
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betydelse att på ett lika systematiskt sätt arbeta med tydligare och mer djupgående utvärderingar och 

uppföljningar, och dessutom utvärdera och följa upp mindre investeringar i större utsträckning.   

 

I studien framgår ett det föreligger en problematik och svårigheter i att ha en felfri träffsäkerhet vad 

avser det faktiska resultatet av kalkyleringen eftersom det handlar om att uppskatta framtida värden. Det 

kan bli svårt för sjukhusen att identifiera vilka förändringar som beror på uppföljnings- och 

utvärderingssystemet och vilka som beror på andra faktorer, till exempel utveckling i teknologin. 

Sjukhusen besitter inte fullständig information vilket betyder att inget tillämpbart utvärderings- och 

uppföljningssystem kommer kunna vara så specifikt att sjukhusen på förhand kan förutse alla möjliga 

utfall. Dessutom är det ett inneboende problema i det ekonomiska systemet eftersom det rör sig om att 

försöka uppskatta framtida värden. Författarna anser därför att det är av värde för sjukhusen att följa upp 

och utvärdera investeringar på ett fullständigt sätt för att på ett lönsammare och effektivare sätt kunna 

förbättra det fortsatta arbetet med investeringar.  

 

Resultatet visade även att sjukhusen i många fall sammanflätar uppföljningen med utvärderingen. 

Författana anser att detta kan vara problematiskt då det blir svårare för verksamheterna att särskilja 

effekterna av ansträngningar gjorda under uppföljningen från ansträngningar gjorda under 

utvärderingen.  Som författarna konstaterat tidigare behöver samtliga sjukhus förbättra deras arbete med 

uppföljning och utvärdering, och om de inte skiljer på uppföljning- och utvärderingsfasen anser 

författarna att det finns en risk att det blir otydligt gällande vad som behöver förbättras i respektive fas i 

det fortsatta arbetet. Vilket i sig kan resultera i att de missar viktiga aspekter som behöver förbättras.  

 

Sjukhusen är medvetna om många av de påtalade brister som nämnts, och ansträngningar har gjorts för 

att förbättra investeringarna. Det framgick att samtliga sjukhus har arbetat med att förbättra vissa 

aspekter med uppföljning och utvärdering som de anser är bristfälliga. Exempelvis har Karolinska 

Universitetssjukhus arbetat med att öka kompetensen hos nyckelpersoner för hanteringen av 

investeringskalkyler. Danderyds Sjukhus har de senaste åren byggt på deras kalkyler och kompletterat 

dessa med mer verbala beskrivningar. Men för att sjukhusen ska kunna genomföra kostnadseffektiva 

och lönsamma investeringar krävs hårdare arbeta för att systematiskt och kontinuerligt arbeta med 

investeringar.  
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7.2	  Metodkritik	  

Trovärdigheten i kvalitativ forskning är svårbedömd eftersom det är nästan en omöjlighet att få samma 

inramning då tider förändrar samhället och därmed de förutsättningar samt resurser som landstinget 

tillhandahåller, och detta påverkar även investeringsprocessen på sjukhusen. Dessutom påverkas 

trovärdigheten av att författarna i forskningen blivit nära involverade i insamlingen och analysen av 

data. Detta gör möjligheten liten för en annan forskare att kunna komma fram till identisk data och 

identiska slutsatser (Denscombe 2009, s. 379). 

 

En annan problematik kan vara datainsamlingen och tolkningen av de kvalitativa intervjuerna därför 

krävts att författarna varit objektiva i tolkningen under intervjuprocessen. Forskare i kvalitativ forskning 

tenderar till att vara subjektiva eftersom forskaren uppfattas som “mätinstrumentet” därmed har 

forskaren en stor påverkan på karaktären av insamlad data samt för tolkning av den (Denscombe 2009, 

s.232). Objektiviteten i studien har författarna försökt skapa genom att anamma fler perspektiv. Det 

finns även en risk att svaren från respondenterna påverkas av författarnas personliga identitet. Det 

handlar främst om kön, etnicitet och ålder. Forskarens personliga identitet har olika inverkan beroende 

på vem som intervjus samt vilket ämne som diskuteras (Denscombe 2009, s.244-245).  

 

Författarna har haft i åtanke att de svar som respondenterna har lämnat kan sakna objektivitet. Detta 

med tanke på att respondenterna i något avseende är ansvariga för investeringar på sjukhusen, därför kan 

svaren ha vinklats för att få det att låta bättre än vad det egentligen är. Författarna tog därför kontakt 

med Peter Forsén och Johan Blomberg som känner till hur uppföljning – och utvärderingsprocessen ser 

ut på sjukhusen, men även för att bredda perspektivet för studien. Författarna har även läst de tilldelade 

interna dokumenten för att hantera subjektiviteten i respondenternas svar. Respondenternas svar kan 

även påverkas av att författarna väljer att använda bandinspelning vid intervjun och det kan bli otrivsamt 

för respondenten och därför är det viktigt att det sker ett samtycke vid inspelningen (Bryman & Bell 

2013).  
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Bilagor	  

I detta kapitel kommer tre olika frågeformulär att presenteras. Det första formuläret var det som 

användes vid intervjuer med sjukhusen, det andra formuläret användes vid intervju med Johan 

Blomberg, certifierad kommunal revisor, det sista och tredje formuläret användes vid intervju med 

Peter Forsén, controller med samordningsansvar.  

 

FRÅGEFORMULÄR 1  

Enkätundersökning - Investeringsbedömning inom offentlig sjukvård  
Syftet med studien är att undersöka uppföljningar och utvärderingar av investeringar inom offentlig sjukvård, samt 

vilka brister som finns i uppföljnings- respektive utvärderingsprocessen och även vad som orsakar dessa brister. Utöver 

detta ämnar författarna även att undersöka om bristerna i landsstingets investeringsstrategi med uppföljning och 

utvärdering kan hittas ett steg längre ner i hierarkin, det vill säga på sjukhusnivå. 

 

• Är det ok om vi spelar in intervju   

• Vill du bli anonym i vårt arbete   

• Vill du se våra slutsatser och uttalanden innan publikationen 

 

Allmänt  

1. Vad har du för roll i investeringsprocessen och hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

2. Inom vilket område i investeringsprocessen anser du att det är mest fokus på? 

3. Hur samordnas och prioriteras förslag till investeringar? 

3.1 Är det investerings och fastighetskommittén som tar det slutgiltiga beslutet om en investerings för 

genomföras eller inte? 

 

Uppföljning/Utvärdering 

4. Hur följer ni upp investeringar och utifrån vilka aspekter utgår ni ifrån? 

4.1 Anser du att det har funnits brister i uppföljningen? 

4.2 följer ni upp alla era investeringar , dvs mindre och större investeringar. 

4.3 Har ni vissa kriterier att utgå ifrån när ni gör investeringar? 

5. När under investeringsprocessen genomförs uppföljning, och följer man upp investeringar löpande 

under hela genomförandefasen?  
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6. Har det någon betydelse när under investeringsprocessen som uppföljningen genomförs, vilken 

betydelse kan det i så fall ha? 

7. Hur utvärderar ni investeringar och utifrån vilka effekter/konsekvenser utgår ni ifrån? 

8. Förutom det ekonomiska perspektivet av investeringar, beaktar ni andra värden och hur mäter ni 

lönsamheten på dessa? 

9. Vem/vilka ansvarar för uppföljning och utvärdering? 

10. Vilka är sjukhusets främsta målfunktioner med investeringar? Anser du att dessa överensstämmer 

med landstingets målfunktioner vad avser investeringar eller kan det ske någon typ av målinkongruens? 

11. Vilka typer av underlag måste tas fram som beslutsunderlag inför genomförandebeslut och 

verkställighetsbeslut? Anser du att dessa underlag har varit tillräckliga? 

12. Händer det eller har det hänt att sjukhuset väljer att genomföra en investering trots att 

beslutsunderlagen för framtida ekonomiska konsekvenser inte är tillräckliga? 

(T.ex. besluts underlag som gäller kapitalkostnader i form av avskrivningar och räntor, förändrade 

framtida driftkostnader och även tillkommande utrustningsinvesteringar som fastighetsinvesteringar kan 

kräva). 

13. Hur rankas olika värden som beaktas vid investeringar? Det vill säga, kostnadseffektivitet, 

produktivitet, patientnytta, etc.  

14. Hur finansieras investeringarna? I snitt, hur stor är investeringsbudgeten av den totala budgeten? 

 

Kalkyler  

15. Vilka kalkyler används för investeringar? Och till vilket syfte används respektive kalkyl? 

16. Är dessa kalkyler hälsoekonomiska kalkyler eller rent företagsekonomiska? 

17. Finns det någon skillnad på kalkylernas utformning jämfört med 2012? Det vill säga, har de 

kompletterats på något sätt? 

18. Finns det någon skillnad på kalkylernas betydelse jämfört med tidigare? Tenderar kalkylernas 

betydelse att minska, öka eller är det oförändrat? 

19. I granskningen framgår det att vid vissa intervjuer har det framkommit att investeringskalkyler inte 

tillgodoser verksamheternas krav, därav har vissa sjukhus tagit fram egna djupgående kalkyler, har ni 

tagit fram egna eller kompletterat tidigare kalkyler? isåfall vilka 

19.1 Anser du att det tidigare eller nuvarande investeringskalkylerna som tagits fram har brustit i att 

tillgodose sjukhusets krav? 

19.2 Vilka specifika krav ställer sjukhuset på de investeringskalkyler som  används? 

20. I samband med granskningen på landstingets arbete med investeringsprocessen inom hälso- och 

sjukvården 2012, så framgick det att den investeringsstrategi som tillämpas vid investeringsprocesser, 
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saknar många av de krav som investeringspolicyn ställer på uppföljning och utvärdering, hur ser ni på 

detta? 

 

FRÅGEFORMULÄR 2  

Enkätundersökning - Investeringsbedömning inom offentlig sjukvård  
Syftet med studien är att undersöka uppföljningar och utvärderingar av investeringar inom offentlig sjukvård, samt 

vilka brister som finns i uppföljnings- respektive utvärderingsprocessen och även vad som orsakar dessa brister. Utöver 

detta ämnar författarna även att undersöka om bristerna i landsstingets investeringsstrategi med uppföljning och 

utvärdering kan hittas ett steg längre ner i hierarkin, det vill säga på sjukhusnivå. Vi ska undersöka Karolinska 

Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. 

 

• Vill du bli anonym i vårt arbete   

• Vill du se våra slutsatser och uttalanden innan publikationen 

 

1. Vilka specifika kriterier/krav utgår ni ifrån vid granskningen av investeringsprocessen samt faserna 

utvärdering och uppföljning hos Landstinget utöver bedömningsgrunderna?  

2. Har sjukhusen egna krav/kriterier för hur investeringsprocessen utvärdering och uppföljning ska ske?  

3. Det är svårt att förutse framtiden med tanke på att underlagen för bedömning är en uppskattning om 

framtiden. Är det slarv, brist i hur verksamheterna arbetar eller ligger det i sakens natur att det är svårt?  

4. Vilka specifika problem finns det med investeringsutvärdering och uppföljning på sjukhusen?  Vad 

beror dessa på?  

5. Hur kan man se att sjukhusen förbättrat sitt arbete med uppföljning och utvärdering? 

6. Hur bör landstingsägda sjukhus arbeta med uppföljning av investeringar enligt revisonen?  

FRÅGEFORMULÄR 3  
 

Enkätundersökning - Investeringsbedömning inom offentlig sjukvård  

Syftet med denna studie är att undersöka uppföljning och utvärdering av investeringar inom offentlig 

sjukvård. Detta genom att undersöka om sjukhusen arbetar i enlighet med de kriterier som ställs, och om 
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bristerna i landstingets investeringsstrategi med uppföljning och utvärdering eventuellt kan hittas ett steg 

ned i hierarkin, det vill säga på verksamhetsnivå. Vi ska undersöka Karolinska Universitetssjukhuset, 

Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.  
 

• Vill du bli anonym i vårt arbete? 

• Vill du se våra slutsatser och uttalanden innan publikationen?  

 

1. Hur arbetar sjukhusen inom landstinget med utvärderingar och uppföljning?  

 

2. Vilken roll har sjukhusen vad gäller uppföljning och utvärdering av investeringar och hur förhåller sig 

deras arbete till landstingets arbete med uppföljning och utvärdering? 

 

3.  Vilka anledningar har det varit för det förbättrade arbetet av investeringar, vad har det varit mest brister 

i? 

 

4. Har dessa Karolinska Univeristetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset fått ta del av de 

rekommendationer som Landstingsrevisionen tog fram i granskningen 2012? 

 

5. Har det skett någon förändring vad avser uppföljning och utvärdering sedan granskningen gjordes 2012? 
 

6. Vilka specifika problem finns det med investeringsutvärdering och uppföljning på sjukhusen?  Vad 

beror dessa på?  
 

7. Hur kan man se att sjukhusen förbättrat sitt arbete med uppföljning och utvärdering? 
 

8. Hur bör landstingsägda sjukhus arbeta med uppföljning av investeringar enligt revisonen? ( gärna 

stegvis och specifikt) 

 

 

 

 


