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SAMMANFATTNING 
 
Inom svensk landstingsverksamhet genomför man årligen ett stort antal IT-
investeringsprojekt. Då ett IT-system föreslås av ett landsting förestår ett 
investeringsbudgeteringsarbete. I de kalkyler landstingen upprättar vill de kunna bedöma 
icke-monetära nyttor av IT-system i ekonomiska termer. Dessa kan vara svåra att identifiera 
och värdera men är samtidigt av stor betydelse. Problemet är således hur man systematiskt 
finner icke-monetära nyttor för IT-investeringar?  
 
Detta examensarbete syftar till att förklara ett system för strukturerad identifiering av icke-
monetära nyttovärden och beskriva dess användbarhet vid olika kategorier av IT-investeringar 
inom den svenska landstingsverksamheten. Studien syftar också till att pröva om detta system 
kan öka antalet funna icke-monetära nyttor och den totala nyttomängden vid användning 
jämfört med traditionell, ostrukturerad nyttovärdering med brainstormingteknik. 
 
Studiens empiri bygger på en skrivbordsundersökning och intervjuer för att konstruera ett 
nyttovärderingssystem och att koppla detta till landstingens olika IT-investeringssituationer. 
En fallstudie har sedan använts för att undersöka nyttosystemets duglighet. 
 
Slutsatserna från studien är ett hierarkiskt nyttosystem som vid prövning visade sig generera 
fler icke-monetära nyttor och en större nyttomängd än en ostrukturerad nyttovärdering. 
 



 
 

ABSTRACT 
 
In Swedish county councils, a large number of IT investment projects are carried out every 
year. When an IT system is proposed by a county council, an IT budgeting preparation 
process gets started. In the calculations county councils establish, they want to be able to 
assess non-monetary benefits of IT investments in financial terms. Those can be difficult to 
identify and assess, but are, at the same time, of great importance. The problem is therefore 
how to systematically find the non-monetary benefits of IT investments? 
 
This master thesis aims to explain a system for structured identification of non-monetary 
benefit values and to describe its usefulness to different categories of IT investments in 
Swedish county council activities. This report aims to examine if the system presented can 
increase the amount of non-monetary benefits found and the total sum of benefits when 
applied, compared to traditional, unstructured benefit assesments using brainstorming 
techniques. 
 
The empirical section of this study is based on a desktop investigation and interviews in order 
to construct a system for non-monetary benefit assessment and to connect it to the various IT 
investment situations of the county councils. A case study was carried out to examine the 
benefit system’s usefulness. 
 
The implications of the study is a hierarchical system for benefit assessment that, when tested, 
proved to generate more non-monetary benefits, and an increased total sum of benefits 
compared with an unstructured assessment of benefits. 
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1. PROBLEMOMRÅDE 
 
Under 1990-talets första hälft började ekonomer diskutera hur 
informationsteknologiinvesteringar skulle värderas. Dispyten gällde huruvida IT skulle 
inkluderas i ett företags balansräkning? Problematiken illustrerades i ett exempel rörande ett 
företag med 50 000 kronor i aktiekapital. Då man gjorde en investering för 25 000 kronor i 
informationsteknologi kunde två helt olika effekter resultera. Om investeringen gällde 
hårdvara kunde man lugnt omvandla halva aktiekapitalet till en tillgång. Men om 
investeringen istället rörde IT-utveckling av mjukvara resulterade det i balansräkningen till att 
halva kapitalet förbrukades och att företaget därmed var konkursmässigt. Problemet vid denna 
tidpunkt var att man tvingades följa redovisningsregler som inte betraktade IT-satsningar som 
investeringar utan som kostnader. Värderingar av IT-investeringarnas positiva effekt på 
balansräkningen existerade inte utan pengar som avsattes till dessa försvann i ett svart hål. 
Det fanns på den tiden således ekonomer som propagerade för att IT-investeringarna måste 
kunna redovisas som tillgångar. Frågan var bara hur detta skulle gå till? (Computer Sweden nr 
45, 1994) 
 
Sandor Asztélys skriver om företagsekonomiska investeringar i sitt klassiska fackverk 
Investeringsplanering. En investering är ett problem som omfattar en avvägning av vad 
organisationen vill uppnå med investeringen kontra vad man måste offra på vägen mot målet.  
Det finns två olika typer av investeringar. Den första är realinvesteringar som skall möjliggöra 
produktion. Den andra är finansiella investeringar som innebär förvärv av värdepapper. 
Endast den första typen av investeringar förändrar organisationens varu- eller 
tjänsteproduktion direkt. (Asztély, 1965) 
 
För att kunna bedöma en investerings lönsamhet upprättar man en investeringsbudget. 
Investeringen berör organisationens långsiktiga planering och budgetarbetet bör betraktas som 
en process. Först skall man kartlägga möjliga investeringsalternativs ekonomiska bärkrafter 
med hjälp av översiktliga investeringskalkyler. Sedan skall investeringsalternativen 
samordnas gentemot organisationens målsättningar och finansieringsmöjligheter ses över. Då 
ett investeringsalternativ valts ut förverkligar man detta genom att anskaffningsmedel ställs 
till förfogande. Samtidigt måste investeringsbudgeten fortlöpande hållas uppdaterad så att de 
ekonomiska och tekniska förutsättningarna inte hinner förändras under investeringsprocessens 
gång. När investeringen är fullgjord skall den sedan följas upp för att se huruvida 
prognostisering och antaganden har infriats. (Asztély, 1965) 
 
Investeringsprocessen framkallar dels en utbetalningsström för att driftsätta och underhålla 
investeringslösningen men också en inbetalningsström som följd av att sagda investering 
frambringar intäkter till företaget eller organisationen. Inbetalningsströmmen kan bestå av 
rena monetära intäkter till följd av försäljning av varor eller tjänster. Men 
inbetalningsströmmen kan också vara en samhällsekonomisk vinst om organisationen 
exempelvis är en offentlig institution. Denna kan vilja utöka eller förbättra sitt serviceutbud 
gentemot allmänheten och därigenom direkt eller indirekt öka befolkningens skattekraft, 
minska sjukskrivningstal eller dylikt. Den inbetalningsström till organisationen som 
investeringen skall leda till kan alltså vara olika former av nytta som inte alltid är direkt 
mätbar i monetära termer. (Asztély, 1965) 
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1.1 Bakgrund 
 
Inom svensk landstingsverksamhet har ett stort antal IT-investeringsprojekt genomförts de 
senaste åren och investeringstakten i informationsteknologi väntas vara fortsatt hög (Carelink, 
2003). Ett projekt som kan nämnas i sammanhanget är Folktandvården (FTV) i Norrbottens 
TVIST-projekt. Detta projekt syftar till att införa ett heltäckande IT-stöd som bland annat 
innebär datoriserad journal och tidbok. Ett annat projekt är Norrbottens läns landstings (NLL), 
i samarbete med Zait AB, utvecklade vårdadministrativa system (VAS) som integrerar det 
nämnda landstingets olika IT-system. (Norrbottens läns landsting, 2003) 
 
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Privatvårdens arbetsgivarförbund och 
Apoteket AB bildade år 2000 en samarbetsorganisation, Carelink. Denna organisation har 
som mål att stödja och driva på IT-utvecklingen inom hela Sveriges vård- och 
omsorgssektorer. Carelink arbetar för att stödja systemintegration och modernisering av 
landstingens IT-system. Larson (2001) beräknar att enskilda landsting i Sverige är beroende 
av i genomsnitt mellan 400 och 800 olika IT-system som skall fungera och samverka. 
Landstingens IT-infrastruktur är således en vital del av deras verksamhet. IT-infrastruktur 
föråldras snabbt och bakåtkompatibilitet mellan olika komponenter är ofta bristfällig och 
därför måste en hög investeringstakt i informationsteknologier vidmakthållas av landstingen. 
Det ligger också i organisationens och dess finansiärers intresse att upprätthålla en hög och 
jämn IT-investeringstakt. Genom detta kan man påverka leverantörernas produktutveckling 
samt se till att marknaden inte hämmas och att en tillräcklig flora av IT-leverantörer kan 
överleva på marknaden. (ibid)  
 
Då ett IT-mjukvarusystem skall utvecklas eller inköpas av en aktör inom den svenska 
landstingssektorn förestår inledningsvis ett investeringsbudgeteringsarbete. I detta 
budgetarbete bedöms nyttor av IT-systemet i ekonomiska termer. Dessa är ibland svåra att 
uppskatta men är samtidigt av stort värde. Som ett exempel kan NLL:s nya digitala 
tandvårdsröntgensystem nämnas. En investering såsom denna yttrar icke-kvantifierbar nytta 
för NLL i form av exempelvis underlättad rekrytering av tandvårdspersonal som vill arbeta 
med högteknologiska hjälpmedel och ökad patientsäkerhet då journalhanteringen minskar.  
(Haglund, 2003) 
 
Vid själva utförandet av IT-investeringen kan ett svenskt landsting välja antingen att på egen 
hand sköta implementeringen av IT-investeringen eller att genom offentlig upphandling 
(NOU, 2002) lägga ut IT-projektet på en extern part. 
 
1.2 Problem 
 
Enligt föregående diskussion har nyttoeffekterna vid IT-investeringar betydelse för ett 
projekts vara eller icke vara. Resonemanget i kapitel 1.1 visar att Sveriges olika landsting 
bedriver många IT-upphandlingar. Då många företag kan komma att konkurrera om de olika 
upphandlingskontrakten ligger det i dessa leverantörers intressen att korrekt kunna identifiera 
kundernas nyttor av de systemlösningar man erbjuder. Kan man uppskatta nyttomängden rätt 
kan man också lägga lämpliga prisanbud.  
 
Kunskaper om nyttovärdering är också av vikt ur landstingssynpunkt. Under budgeteringen 
för ett IT-investeringsprojekt kan man inkludera nyttovärden i kalkylerna. Dessa värderingar 
påverkar då beslutsprocessen om utvecklingen av IT-investeringen skall ske externt genom 
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offentlig upphandling. Dock finns det idag ingen självklar metod eller mall för att på ett 
enkelt och korrekt sätt identifiera nyttor.  
 
Med utgångspunkt i både den enskilde leverantören och landstingens behov av kunskap om 
nyttovärderingar kan man således motivera en huvudfrågeställning rörande hur man 
systematiskt finner nyttor vid upphandling av IT-investeringar?  
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2. TEORI 
 
Detta kapitel inleds med en redogörelse för olika modeller för investeringskalkylering vilka 
utgör fundamentet för investeringsteori. Sedan behandlar kapitlet investeringar specifikt för 
IT-området. Teorin utökas med en definition av fenomenet nytta. På detta följer en 
beskrivning av olika metoder för nyttovärdering av IT-investeringar. För att knyta samman 
IT-investeringar med landstingsverksamhet redovisas också en sammanfattning av den 
speciella upphandlingslag som svensk offentlig verksamhet är underställd. Förståelse för 
denna lags regler vid anbudsförfarande är av största vikt för att motivera valen av 
undersökningsmetoder i detta arbete. Teorikapitlet avslutas sedan med en översikt över den 
problematik som IT-investeringar inom landstingssektorn medför. 
 
2.1 Allmänt om investeringskalkyler 
 
Sandor Asztély betraktar en investeringskalkyl som en beräkning som innehåller en 
investeringskostnad (grundinvestering minus restvärde). Denna skall sedan vägas upp av 
investeringens avkastning under dess ekonomiska livslängd. Om investeringskalkylen visar 
att det aktuella investeringsobjektet ger större avkastning än andra kapitalsatsningar 
(ränteintäkt för pengar på banken eller annan investering) bör investeringen förverkligas. Det 
finns fyra traditionella kalkyleringsmetoder för att beräkna investeringskalkyler. Dessa är 
nuvärdemetoden, annuitetsmetoden, internräntemetoden och återvinningsmetoden. 
Metoderna baseras på att investeringar ger upphov till in- och utbetalningsströmmar. 
(Asztély, 1965) 
 
Nuvärdemetoden uttrycker att ett investeringsprojekt kan bedömas vara lönsamt om dess 
kapitalvärde, baserat på investeringens kalkylräntekrav ej är negativt. Denna metod anses 
enkel av Asztély att tillämpa vid uniform årsavkastning. Annuitetsmetoden bygger på att man 
omvandlar grundinvesteringen minus restvärdet till en likformig årskostnad. 
Investeringsprojektets lönsamhet beror sedan på om denna årskostnad ej har större omfattning 
än den årliga avkastningen. Internräntemetoden uttrycker att en investering är lönsam om dess 
internränta ej understiger kalkylräntan. (Asztély, 1965) Återvinningsmetoden har många 
namn, den förekommer i modern litteratur ofta som pay-off-metoden (Ljung & Högberg, 
1988) som en försvenskning av den anglosaxiska facktermen eller tituleras 
återbetalningsberäkning (Bergknut, 1993). Denna rapport kommer dock att använda det 
ursprungliga svenska namnet för metoden. Återvinningsmetoden beskriver att en investering 
är lönsam om återvinningstiden vid en given kalkylränta understiger investeringens 
ekonomiska livslängd. (Asztély, 1965) Återvinningsmetoden tycks vara den mest populära 
bland svenska företag och organisationer vid investeringskalkylering. 79 % av svenska 
företag uppges använda sig av denna metod vid kalkylering. (Dobers, 2003) I denna rapport 
kommer därför denna metod att användas vid investeringskalkylering. 
 
Esbjörn Segelod (2003) konstaterar att investeringar traditionellt sett har förknippats med 
materiellt produktionskapital såsom maskiner och anläggningar och hur de ursprungliga 
investeringskalkylerna har konstruerats för att primärt behandla dessa. Men i takt med att 
tjänsteföretag och -organisationer tar allt större plats på marknaden har man vidgat begreppet 
och börjat anpassa metoderna för att passa immateriella investeringar såsom humankapital 
och IT-investeringar. Segelod påpekar att investeringsforskningen ingalunda är ett 
färdigforskat område och att den fokuserar för mycket på reala investeringar. Forskning kring 
immateriella tillgångar behövs i dagens informations- och kunskapssamhälle där denna typ av 
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tillgångar dominerar. Annars kommer inte investeringsbudgeterings- och 
investeringskalkyleringsprocesserna att överleva. (ibid) 
 
2.2 Allmänt om IT-investeringar 
 
IT-investeringar bör bedömas utifrån samma kriterier som andra investeringar genom 
investeringskalkylering. Men om man endast fokuserar på IT-investeringens direkta, 
monetära avkastning kan det ofta vara missvisande mot investeringens egentliga potential. 
Det är ofta möjligt att lätt identifiera utbetalningarna som IT-investeringen orsakar, men det är 
desto svårare att se vilka inbetalningar denna leder till. (Falk & Olve, 1996).  
 
Elisabet Alströmer-Schmekel (2003) fastslår att informationsteknologi som resurs i sig syftar 
till att skapa nya möjligheter för en organisation.  IT-investeringar handlar alltså inte bara om 
inköp och driftsättande av kostnadsbesparande mjuk- och hårdvarusystem. En IT-investering 
ger också mjuka fördelar i form av ökad datamognad och –kompetens och en möjlighet till 
organisering för att förverkliga latenta nyttor. Alströmer-Schmekel finner ett antal 
frågeställningar kring fenomenet IT-investering. Hon anser bland annat att en 
organisationsledning vid investeringstillfället bör fundera över hur man skall besluta om en 
IT-satsning och hur man skall skapa ansvar för IT-investeringen. Alströmer-Schmekel anser 
att själva investeringen i sig är en helt vanlig sådan. Problemet är hur man skall skapa 
underlag för denna och hur man sedan skall besluta om denna. För att ge struktur åt IT-
investeringsunderlagsskapande har Alströmer-Schmekel ställt upp en förteckning över olika 
kategoriseringar av IT-investeringar som auktoriteter inom ämnet har fastställt. Dessa är 
sammanfattade i tabell 2.1. (ibid) 
 
 
Tabell 2.1: Jämförelse mellan olika forskares kategoriseringar av olika typer av IT-
investeringar. (Källa: Alströmer-Schmekel, E. Investeringsbeslut om IT.) 
 

 
 
 



 
 

- 7 - 

Om man utläser matrissystemet i tabell 2.1 rad för rad kan man med utgångspunkt från dessa 
uppskatta en IT-investerings nytta. Matrisens första rad behandlar driftskritiska eller av andra 
tvingande skäl nödvändiga system. Vid en sådan IT-investering är frågan oftast inte om man 
skall investera eller inte, utan om vilket resultat man eftersträvar. Investeringen kan också ge 
ytterligare effekter och skall då mätas i enlighet med de övriga kategorierna (Falk & Olve, 
1996). Den andra raden i matrisen gäller system som ger upphov till en kostnadsreducering 
eller en intäktsökning. Enligt Falk & Olve kan denna typ av investering oftast mätas med en 
traditionell investeringskalkyl till följd av att in- och utbetalningarna troligtvis kan 
kvantifieras. (ibid) 
 
Matrisens tredje rad behandlar indirekt avkastande system. Enligt Lucas (1999) uppkommer 
nyttoeffekterna av en IT-investering ofta i på en annan plats i organisationshierarkin än där 
IT-investeringen används. Därav är dessa investeringar indirekt avkastande. Den fjärde raden 
i matrisen beskriver IT-investeringar som är processutvecklande och därmed 
konkurrensnödvändiga. (ibid) 
 
Matrisens avslutande rad beskriver system för att underlätta kommunikation inom 
organisationen. Nyttan är i detta fall ofta svår att mäta eftersom inga direkta intäkter eller 
kostnadsminskningar kan härledas till investeringen. På grund av detta bör man väga in icke-
monetära faktorer och resursförbrukning vid investeringsbedömningen. (Falk & Olve, 1996) 
 
Detta kapitels argumentation kring mjuka fördelar, beslutsfattande och IT-
investeringskategorier har således påvisat att det finns belägg för att argumentera för icke-
monetära nyttor och värderingar av dessa vid IT-investeringssituationer.  
 
 
Tabell 2.2. Urval av IT-investeringskategorier 
 
IT-investeringskategori Nyttovärderingsbehov (enligt teoridiskussionen) 
Oumbärlig ? 
Rationaliserande Nej 
Icke-direktavkastande Ja 
Processutvecklande ? 
Beslutsstödjande Ja 

 
Matrissystemet i tabell 2.2 är en rationalisering av författarnas kategoriseringar av IT-
investeringar för landsting. Endast ett namn kommer att användas för varje 
investeringskategori i denna studie. Matrisen kommer att brukas som underlag för att knyta 
samman ett nyttovärderingssystem med landstingsverksamhetens olika IT-
investeringssituationer. Oumbärlig investering täcker in samtliga tvingande eller kritiska 
investeringar. Rationaliserande investeringar är i företagsekonomisk mening ett landstings 
rationella investeringar (d v s utgiftsbesparande åtgärder). Indirekt avkastande investeringar 
har valts då dessa innefattar landstingsinvesteringar där besparingseffekter ej direkt kan 
härledas till den aktuella investeringen. Processutvecklande investeringar har valts istället för 
konkurrensfrämjande då landstingens organisationsmiljö är i stort sett konkurrensfri. 
Beslutsstödjande investeringar ämnas inbegripa sådana som förenklar beslutsprocesser och 
underlättar informationsflöden. 
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2.3 Nytta 
 
Då detta arbete ämnar behandla icke-monetära nyttor bör fenomenet nytta definieras. Sedan 
1998 finns Svenska akademiens ordbok (SAOB) tillgänglig i databasform under Institutionen 
för svenska språket för Göteborgs universitet (2003). En sökning däri finner följande 
definition av substantivet nytta: 
 
”gagn; fördel, förmån”. (Källa: Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket, 
Svenska akademiens ordbok, 12:e upplagan.) 
 
I samma databas återfinns också denna definition för adjektivet monetär: 
 
” som har avseende på pänningar”. [sic] (ibid) 
 
Icke innebär en negation av ett ord och icke-monetär får således betydelsen ”som inte har 
avseende på pengar”. I detta arbete definieras då icke-monetär nytta som ”gagn, fördel eller 
förmån som inte har avseende på pengar”. Denna definition kommer hädanefter att användas 
vid samtliga omnämningar av ordet nytta. 
 
2.4 Nyttovärdering vid IT-investeringar 
 
Dahlgren et al (2003) har utfört ett flertal nyttovärderingar inom landstingssektorn. 
Författarna har redogjort för sina erfarenheter i två böcker (Dahlgren et al, 1997 & dito, 
2003). Där framgår det att behovet av nyttovärderingar vid IT-investeringar är stort av ett 
flertal orsaker. Författarna pekar på att nyttovärderingen genererar ett bättre beslutsunderlag 
för ökad nytta. Detta i och med att den strukturering som uppnås genom värderingen ger en 
bättre helhetssyn över nyttornas samband sinsemellan. Dahlgren et al ser också att 
beslutsunderlaget förädlas genom att de icke-monetära nyttorna synliggörs, att engagemanget 
från ledningen ökar, att man sätter fokus på det viktigaste i investeringen och att brister i 
processkunskapen uppenbaras. Författarna pekar också på att nyttovärderingen leder till ett 
bättre genomförande av investeringen i och med att förbättringsmålen blivit tydliga. 
Därigenom ökar insikten och samsynen gällande investeringen. Genomförandet underlättas 
också av att man via nyttovärderingen fört samman olika delar av verksamheten med IT-
enheten under värderingen. På så sätt har man också utvecklat kommunikationen mellan 
dessa. (ibid) 
 
Enligt Segelod (2003) har traditionella investeringskalkyler en brist i att de antar att samtliga 
inbetalningar från en investering direkt går att kvantifiera och mäta i monetära termer. Detta 
leder till en missvisande bild för många investeringsbudgetar där nyttor också uppkommer i 
form av icke-monetära faktorer men är osynliga i själva kalkyleringen. Det är inte säkert att 
de traditionella metoderna är de mest lämpade för att hantera immateriella investeringar där 
mjuka nyttor är framstående. Istället kan det visa sig vara nödvändigt att utveckla nya 
metoder för att hantera dessa. (ibid) Två framstående metoder för att hantera sådana 
investeringar och omvandla mjuka nyttor till synliga ekonomiska termer har under åren 
utformats. Dessa är den svenska PENG-modellen (Dahlgren et al, 1997 & dito, 2003) och den 
amerikanska Total Value of Ownership-modellen (Tivoli Systems, 2003). 
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2.4.1 PENG-modellen 
 
PENG är en förkortning av ”Prioritering Efter NyttoGrunder” och är ett medel för att värdera 
nyttor av IT-projekt. Boken Gör IT lönsamt! (Dahlgren et al, 1997) beskriver metoden och 
visar dess tillämpning på olika företag. En mer specifik systematisering av PENG-modellen 
för svensk vårdsektor återfinns i uppföljaren Öka nyttan av IT i vården (Dahlgren et al, 2003). 
Metoden man använder i PENG-modellen går ut på att man skall inkludera så kallade mjuka 
värden som kalkylposter i IT-investeringsprojekt. PENG:s basmodell genererar ett synligt 
analysresultat i form av nyttor som värderats monetärt som underlag för beslutsfattande. 
(Dahlgren et al, 2003) 
 
PENG-metodiken består av tre faser. Den första fasen är förberedelsefasen. Här formulerar 
projektansvariga ett syfte med nyttovärderingen. Sedan informerar dessa arbetsgruppen om 
nyttovärderingsobjektet och vad man konkret avser att investeringen skall uppnå.  
Förberedelsefasen avslutas med att man beskriver investeringsobjektet så att nyttoaspekterna 
framkommer. Under genomförandefasen sker den verkliga nyttovärderingen. Utövaren 
identifierar först nyttoeffekterna. Detta rekommenderar författarna att man löser genom 
brainstorming i arbetsgruppen för att generera så många nyttoeffekter som möjligt. Sedan 
strukturerar man nyttoeffekterna efter av i arbetsgruppens ögon lämpliga kategorier. Efter 
detta vidtar själva värderingen av nyttorna. För att genomföra denna börjar man med att mäta 
de nyttor som är kvantifierbara för att sedan värdera storleksordningen av de övriga 
nyttoeffekterna. Det senare är en svår process men Dahlgren påpekar att dennes erfarenhet 
inom området visar att det i nästan samtliga fall går att bestämma rimliga värderingar. 
Genomförandefasen avslutas med en sammanräkning av kostnaderna för nyttan i en klassisk 
kostnadskalkyl. PENG-modellens avslutande fas benämns i Gör IT lönsamt! (Dahlgren et al, 
1997) som kvalitetssäkringsfasen. Den innebär att utövaren klassificerar och bedömer hinder 
för nyttan. Nyttorna måste vara ömsesidigt uteslutande då de alla tas upp i den ekonomiska 
bedömningen som separata effekter. För att klargöra nyttoläget ytterligare delas nyttorna in i 
olika klasser. Dessa är 

 
• direkt resultatpåverkande nytta. Dessa nyttor är enkla att kvantificera och vid 

realisering uppstår den ekonomiska nyttan direkt.  
• indirekt resultatpåverkande nytta. Indirekta nyttor påverkar resultatet först då någon 

förbättring i processen eller systemet inträffar och är alltså ”indirekta” i sin karaktär 
genom att det kan ta tid innan dessa nyttor uppkommer.  

• svårvärderad nytta. Den röda nyttan är svårdefinierad men kan ändå vara av stor vikt 
för målet med det aktuella projektet.  

 
Klassificeringen av de olika nyttorna är upp till arbetsgruppen och det finns inga knivskarpa 
regler över hur man definierar gränser mellan nyttotyperna. Figur 2.1 illustrerar 
sammanräkningen av nyttobedömningen. (Dahlgren et al, 2003) 
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Figur 2.1. Stapeldiagram över olika nyttorna enligt PENG. (Källa: Dahlgren et al, Öka nyttan 
av IT inom vården.) 
 
 
PENG-modellen är en relativt ny arbetsmetod och innehåller vissa brister. Riksskatteverket 
påpekar, i en projektrapport för att uppskatta nyttor i ett projekt rörande upprättande av 
medborgarterminaler, att man valt att använda sig av modellen för att den är väl etablerad 
bland både stora och små organisationer (Riksskatteverket, 2001). Riksskatteverkets 
kommentar om PENG-modellen lyder 
 

”En PENG-beräkning är inte en fullständig kostnads- och intäktsanalys. Den är en 
realtivt grov beräkning som till vissa delar bygger på uppskattningar. Den ger dock 
en god indikation på storleksordningen av värdet för olika nyttoeffekter och de 
kostnader som krävs för att åstadkomma nyttan.” [sic] (Källa: Lock & Norén, RSV:s 
skrivelser 011031.) 

 
Detta arbete kommer att använda PENG-modellen som utgångspunkt för att konstruera ett 
nyttosystem. Särskild fokus läggs på att utveckla en metodik för att finna och klassificera 
nyttor då PENG-modellen använder sig av primitiva strategier för detta. Ansträngningarna 
kommer att riktas mot PENG:s så kallade svårdefinierade och indirekt resultatpåverkande 
komponenter av bruttonyttan. Direkt resultatpåverkande nytta och nyttans kostnadssida faller 
utanför detta arbetes ram. 
 
2.4.2 TVO-modellen 
 
Summit Collaborative är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida 
teknologikunskap till andra organisationer. Dess ordförande Marc Osten rekommenderar 
Total Value of Ownership (TVO) som ett sätt att organisera organisationens tänkande kring 
teknologi. Han anser att ju mer man förstår det totala värdet i att äga teknologi och kan 
konkretisera det i ekonomiska termer, desto bättre rustad är man att fatta beslut om denna. 
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Osten anser att tankesättet kring nyttovärdering skall röra frågor som om man genom 
investeringen uppnår ökade kunskaper och samarbete inom organisationen, ökad produktivitet 
och ökad effektivitet (Osten, 2003). 
 
Tivoli Systems Incorporated har publicerat utbildningsmaterial för nyttovärderingar av IT. 
Företaget redogör för TVO-modellen. Denna består av tre faser. Den första fasen handlar om 
att identifiera alla kostnader och nyttor för det aktuella projektet. Fas två handlar om att 
analysera kostnadernas och nyttornas inverkan på projektet och den sista fasen syftar till att 
utvärdera analysen. Kostnader och nyttor delas in i kategorier. Själva analysen av 
kostnadernas och nyttornas inverkan på IT-projekt består av en strukturering av nyttorna och 
kostnaderna i tre klasser. Klassificeringen bygger på komponenternas kvantifier- och 
förutsägbarhet. Dessa är: 
 

• Hård inverkan (hard impacts): Komponenter som är enkla att kvantifiera klassificeras 
som hårda, direkta kostnader och nyttor.  

• Mjuk inverkan (soft impacts): Dessa komponenter är svårare men inte orimliga att 
kvantifiera eller förutsäga.  

• Icke-kvantifierbar inverkan (unquantifiable impacts): Till denna kategori skall icke-
kvantifierbara följder av investeringsbeslutet tillföras. Vissa av de icke-kvantifierbara 
komponenterna är dock uppskattningsbara. 

 
Den tredje fasen handlar om att definiera hur utfallet av en investering skall mätas. Denna del 
av TVO-metoden innebär att beslutsfattaren ställer kapitalsatsningen i relation till dels den 
tidsram som gäller för IT-investeringen och dels de segment av verksamheten som berörs av 
investeringen. Värdet av att inneha ett IT-system är resultatet av kostnaden att driftsätta och 
underhålla det, avkastningen systemet medför och dess nuvarande värde. (Tivoli Systems, 
2003) 
 
I detta arbete är det nyttor med mjuk eller icke-kvantifierbar verkan som är av vikt. Nyttor 
med hård inverkan är direkta monetära nyttor och faller utanför ramen för detta arbete. 
 
2.5 Upphandlingsbestämmelser i Lagen om offentlig upphandling 
 
Nämnden för offentlig upphandling har utkommit med information om Lagen om offentlig 
upphandling (LOU). Denna lag syftar till att reglera i stort sett all offentlig upphandling av 
varor, tjänster, drift- och byggentreprenader. Det finns olika bestämmelser för upphandlingar 
över och under vissa tröskelvärden samt beroende på upphandlingstypen. Bland annat berör 
dessa bestämmelser standardisering av upphandlingsformulär och specifikationer av 
upphandlingsdokumentens kravinnehållsmängd. Lagen omfattar bland annat Sveriges 
landsting och ställer krav på administrativa bestämmelser om vad som är av vikt för 
anbudsförfarande och utvärderingskriterier. Anbudet som antas skall sedan vara antingen det 
som är mest kompatibelt med utvärderingskriterierna eller det som har lägst pris. Om 
ambitionen att det anbud som överensstämmer bäst med kriterierna skall antas måste den 
upphandlande enheten ange utvärderingsgrunderna och om möjligt också rangordna dessa. 
(Nämnden för offentlig upphandling, 2002).  
 
LOU reglerar således landstingens upphandlingar av IT-investeringar. De 
utvärderingskriterier och kravspecifikationer som krävs i dokumentform är ofta synonyma 
med den nytta som landstingen önskar uppnå vid IT-investeringar. 
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2.6 Problem vid nyttovärdering inom svensk landstingssektor 
 
Problemställningar vid nyttovärdering inom den svenska landstingssektorn handlar mycket 
om vad som inte täcks in i befintlig teori. Den övergripande problemställningen är att ingen 
teori ger någon klar ledning till hur man systematiskt finner nyttor. PENG-modellen hänvisar 
till brainstormingtekniker för detta syfte, vilket dock är resurs- och tidsödande och är ett icke-
reliabelt angreppssätt. (Dahlgren et al, 1997).  
 
PENG- och TVO-modellerna tar heller inga hänsyn till IT-investeringarnas kontext. 
Diskussionen om IT-investeringar i kapitel 2.2 ger upphov till frågan om landstingen 
använder någon kategorisering av IT-investeringar. Detta skulle då kunna innebära att 
nyttovärderingar får olika inverkan på beslutsfattandet beroende på om investeringen är en 
driftskritisk eller en indirekt avkastande sådan. 
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3. PROBLEMDISKUSSION 
 
IT-investeringar är ett problematiskt koncept. Ekonomer har under det senaste decenniet 
diskuterat hur dessa skall värderas i en organisations balansräkning. (Computer Sweden nr 45, 
1994) En investering är en avvägning av vad man vill uppnå mot vad man måste offra för 
denna. Vid en investeringssituation upprättar man en investeringsbudget över satsningens 
tänkta ut- och inbetalningsströmmar. På basis av denna fattar sedan organisationsledningen ett 
beslut om investeringen skall utföras eller ej. Under det senaste decenniet har dock en 
frågeställning väckts kring hur man skall kalkylera IT-investeringar. En IT-satsning kan vara 
en så kallad mjuk investering där en del eller hela inbetalningsströmmen utgörs av 
svårkvantifierade nyttor. (Asztély, 1965) 
 
Sveriges olika landsting upphandlar årligen stora antal IT-investeringar och har som ambition 
att upprätthålla en hög investeringstakt gentemot sina leverantörer (Carelink, 2003 och 
Larson, 2001). Då landstingen budgeterar IT-investeringar vill de kunna bedöma 
satsningarnas nyttovärden. Detta är ibland svåra processer men nyttorna kan ha stor 
signifikans på investeringsbedömningarna. (Haglund, 2003) Det ligger i landstingens och 
deras leverantörers intressen att kunna identifiera nyttorna av IT-investeringarna vid 
anbudsförfaranden. Det finns idag ingen standard för att identifiera nyttor. Frågeställningen 
kring nyttokonceptet är alltså hur man systematiskt finner nyttor kring ett IT-
investeringsobjekt? 
 
Det teoretiska materialet kring detta ämne fastställer fyra traditionella metoder för att 
kalkylera investeringar. Dessa är nuvärde-, annuitets-, kalkylränte- och 
återvinningsmetoderna. (Asztély, 1965) De traditionella metoderna kommer dock att behöva 
utvecklas och kanske ge vika för nya metoder för att överleva i dagens tjänstesamhälle. 
(Segelod, 2003) IT-investeringar bör bedömas som andra investeringar med hjälp av 
investeringskalkyler. Man skall dock ej enbart fokusera på deras monetära avkastning då detta 
kan vara missvisande eftersom det oftast är lätt att identifiera utbetalningarna som IT-
investeringarna ger upphov till men svårt att bedöma inbetalningarna som de leder till. (Falk 
& Olve, 1996) En IT-investering ger mjuka fördelar av olika slag. För att skapa struktur kring 
investeringssituationerna kan man kategorisera dessa. (Alströmer-Schmekel, 2003) 
 
En definition av icke-monetär nytta är ”gagn, fördel eller förmån som inte har avseende på 
pengar”. (Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket, 2003) Två metoder för 
nyttokalkylering har populariserats de senaste åren. Dessa är PENG- och TVO-modellerna. 
Modellerna beskriver var sitt arbetssätt för att undersöka nyttovärden i IT-investeringar. 
Nyttor identifieras främst via s k brainstorming. För IT-investeringar inom svensk 
landstingssektor har främst PENG-modellen nyttjats. (Dahlgren et al, 2003 och Tivoli 
Systems, 2003) 
 
Lagen om offentlig upphandling reglerar landstingens upphandlingar av IT-investeringar. 
Utvärderingskriterier och kravspecifikationer som upphandlingar genererar beskriver den 
nytta som landstingen önskar uppnå vid IT-investeringar. (Nämnden för offentlig 
upphandling, 2002) 
 
Det teoretiska materialet pekar på en frågeställning i linje med bakgrundsdiskussionen. Ingen 
nyttovärderingsmetod ger någon klar vägledning till hur man systematiskt kan identifiera 
nyttor vid en investeringssituation. Teorin förde också fram frågan om landstingen använder 
någon form av kategoriseringar av IT-investeringar? 
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3.1 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att 

- förklara ett system för strukturerad identifiering av nyttovärden.  
- beskriva nyttovärderingssystemets användbarhet vid olika kategorier av IT-
investeringar hos den svenska landstingsverksamheten. 
- pröva om nyttovärderingssystemet kan öka antalet funna nyttor och den totala 
nyttomängden vid användning jämfört med traditionell nyttovärdering med 
brainstormingteknik. 
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4. METOD 
 
Detta kapitel avser att redogöra för val av forsknings- och undersökningsansatser, 
litteratursökningens utformning, datainsamlingsmetodik samt att beskriva tillvägagångssättet 
vid analysen. Kapitlet syftar också till att beskriva problem under forskningsarbetets gång. 
 
4.1 Forskningsansats 
 
En deduktiv forskningsansats innebär att man formar hypoteser från relevanta teorier som 
man sedan avser jämföra med verkligheten. Resultat åsyftas att åstadkommas genom logisk 
härledning. Motsatsen till detta är den induktiva forskningsansatsen där förvärvad erfarenhet 
antas leda till generalisering och där slutsatserna baseras på empiriska data. (Saunders et al, 
2003) Detta arbete är att betrakta som deduktivt då utgångspunkten för utförandet av 
undersökningen låg i den befintliga teorin. Jag har som grundval för hypotesbyggandet använt 
teorin bakom förefintliga arbetssätt, där jag sedan genom prövning på ett fall testade 
analysens riktighet. 
 
Vid informationsinsamling kan två olika angreppssätt tas i bruk. Den första metoden kallas 
kvalitativ och innebär att syftet med datainsamlingen är att få en djupare förståelse för 
helheten. Enligt Saunders är data som inhämtas med denna metod är icke-standardiserad och 
behöver klassificeras inför analys. Den andra metoden benämns kvantitativ och genererar 
numerisk, standardiserad data. Genom kvantitativ analys ges siffror mening och sammanhang. 
(Saunders et al, 2003) Detta arbete behandlade i huvudsak information enligt det kvalitativa 
angreppssättet. Sekundärdatainsamlingen syftade till att finna nyttoord för vidare 
klassificering till ett nyttovärderingssystem. Intervjuerna till att styrka systemets konstruktion 
och till att erhålla information om landstingens kategoriseringar av IT-investeringar. 
Hypotesprövningen syftade dock till att kvantitativt undersöka om det konstruerade 
nyttosystemet kunde generera större nytta vid nyttovärdering än ostrukturerad dito.  
 
4.2 Undersökningsansats 
 
Det finns fyra huvudsakliga undersökningsansatskategorier. Dessa går under benämningarna 
surveyundersökning, skrivbordsundersökning, fallstudie och experiment. En 
multimetodstudie kan man definiera som en blandning av olika undersökningsansatser. 
(Saunders et al, 2003) Jag använde en skrivbordsundersökning av sekundärdata följd av en 
surveyundersökning i form av intervjuer och en fallstudie för att fullfölja detta arbete. 
 
En skrivbordsundersökning är en forskningsmetod där man söker sina svar i redan existerande 
data, så kallad sekundärdata. (Saunders et al, 2003) Jag nyttjade denna metod för att finna 
variabler som sedan utgjorde grunden för en analys med syfte att konstruera ett 
komponentsystem för nyttovärdering.  
 
Zikmund (2000) beskriver en erfarenhetsbaserad survey som en form av explorativ forskning. 
Denna typ av survey är en intervju med en person som besitter personlig erfarenhet av det 
aktuella ämnet (ibid). I mitt arbete utförde jag två intervjuer i semistrukturerad, 
erfarenhetsbaserad form som surveyundersökning. Intervjumaterialet använde jag för att öka 
tillförlitligheten i mitt nyttovärdringssystem samt för att kunna knyta detta till landstingens 
IT-investeringssituationer. 
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Fallstudien kan definieras som en strategi som involverar en empirisk undersökning på ett 
specifikt samtida fenomen inom dess verkliga sammanhang. (Saunders et al, 2003) Syftet är 
att finna primärdata genom att intensivstudera en eller flera situationer som är lika forskarens 
problemsituation. (Zikmund, 2000) Jag använde fallstudien som arbetsredskap genom 
utprövning av nyttovärderingssystemets egenskaper på ett aktuellt projekt. 
 
4.3 Litteratursökning 
 
Litteraturen, från vilken jag baserat mitt arbetes teoriansatser på, har huvudsakligen inhämtats 
från Luleå tekniska universitets biblioteks elektroniska sökdatabaser. Dessa databaser 
inkluderar Libris, EconLit, Emerald Fulltext, Helecon och Affärsdata. Till litteratursökningen 
har jag använt sökord i form av olika kombinationer och ändelser av orden nytta, 
nyttovärdering, PENG, IT, investering, benefits, total value of ownership, investment och 
assessment. Handledare Hans Lundberg har också rekommenderat mig facklitteratur. Den 
funna litteraturerns referenser gav också ytterligare vägledning för att finna mer material. Som 
ett komplement till dessa litteratursökningar har jag också företagit fritextsökningar på 
publika sökmaskiner såsom Google på Internet. 
 
4.4 Datainsamlingsmetod 
 
Zikmund (2000) beskriver insamling av sekundärdata som en studie av data som redan 
inhämtats men dock av någon annan och för ett annat syfte. Informationen i sekundärdata 
kräver heller inte tillgång till respondenter och har potential till att snabbt möjliggöra tillgång 
till stora datamängder. (ibid) Sekaran (2000) beskriver primärdata som sådan information som 
insamlas direkt från platsen där datagenererande händelser inträffar. Denna typ av data 
insamlas specifikt för det aktuella forskningsprojektet. (ibid) 
 
Min datainsamling syftade först till att finna kvalitativ data för konstruktion av en 
komponentbaserad nyttovärderingsmodell. Detta utförde jag genom en studie av 
sekundärdata. Efter detta inhämtade jag primärdata genom två intervjuer för att höja validitet 
och reliabilitet i modellen. Intervjuerna syftade också till att inhämta bättre förståelse för 
landstingens IT-investeringsprocesser och kategorisering av IT-investeringar. Slutligen 
prövade jag modellens duglighet genom ett hypotestest på en fallstudie. Detta test genererade 
därmed ytterligare primärdata. 
 
4.4.1 Sekundärdata 
 
I början av datainsamlingsfasen ämnade jag utföra en explorativ undersökning över vilka 
icke-monetära nyttor som utövare av nyttovärdering historiskt sett har eftersökt och funnit vid 
tidigare genomförda IT-investeringar. Sekundärdatainsamling ansåg jag som lämpligast här 
då dessa data redan var inhämtade, samt för att kunna nå en stor datamängd i min strävan att 
finna nyttofaktorer. 
  
Dahlgren hade utgivit ett antal böcker i ämnet nyttovärdering och jag införskaffade två av 
dessa, Gör IT lönsamt! och Öka nyttan av IT inom vården. Denna litteratur innehöll olika 
fallstudier av nyttovärdering enligt PENG-modellen med funna nyttor listade. Jag studerade 
dessa böcker och nedtecknade samtliga nyttor.  
 
Jag fortsatte sedan sekundärdatainsamlingen genom att, med insikten kring lagskrivningen om 
offentlig upphandling, studera upphandlingsförfrågningar för att ur utvärderingskriterier och 
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kravspecifikationer kunna urskönja fler nyttofaktorer. För detta syfte besökte jag Mikael 
Westerlund på Norrbottens läns landsting. Där erhöll jag kopior av landstingets senaste IT-
upphandlingsförfrågningar. Zait AB är ett Luleåbaserat företag som arbetar med tekniska IT-
lösningar för den svenska landstingssektorn. Jag vände mig där till marknadschef Anders 
Dahlgren och fick kopior på de upphandlingsunderlag de tagit del av det senaste året. Dessa 
erhållna upphandlingsunderlag analyserade jag sedan och registrerade alla nyttor som stod att 
finna. 
 
Det bör noteras att den insamlade sekundärdatan inte enbart innehöll nyttor från 
vårdrelaterade projekt. Detta med anledning av att jag ansåg att många nyttor från andra IT-
projekt kunde ha relevans för landstingsprojekt och att de överflödiga nyttorna skulle bli 
eliminerade vid dataanalysen. 
 
4.4.2 Primärdata 
 
Under en intervju genomför man en syftesfull diskussion med en eller flera personer 
(Saunders et al, 2003). Det finns tre olika typer av intervjuer. I en strukturerad intervju går 
man igenom fördefinierade frågor och respondenten hänvisas ofta till att välja mellan 
standardiserade svarsalternativ i ett enkätliknande förfarande. Motsatsen till detta är en 
ostrukturerad djupintervju där utfrågaren låter respondenten orera fritt kring det aktuella 
ämnet. (Sekaran, 2000) Den metod jag använde till mina intervjuer är ett mellanting till dessa, 
en så kallad semistrukturerad intervju. Där får respondenten svara fritt på fördefinierade 
frågor. (Blaxter et al, 1996) Denna metod ansåg jag vara förnämlig då mina intervjuer 
karaktäriserades av en diskussion kring vissa ämnesfrågor. För att styra intervjuerna använde 
jag en teknik som kallas probing. Denna metod syftar till att på ett icke-biaserat vis hjälpa 
respondenten att förtydliga och utveckla sina svar eller hjälpa denna att bättre fokusera på 
frågorna genom följdfrågor. (Zikmund, 2000) Probingfrågorna var ej fördefinierade. 
Formuläret med de övergripande intervjufrågorna och intresseområdena kan beskådas i bilaga 
2.  
 
Jag utförde två semistrukturerade intervjuer. Respondenterna var 
verksamhetsutvecklarna/projektledarna Irene Lundmark och Harriet Haglund vid Norrbottens 
läns landsting. Den förra arbetade med IT-investeringar för vårdverksamhet och den senare 
med dito för ekonomi och administration. Mitt syfte med intervjuerna var att få klarhet i 
landstingens IT-investeringsförfarande och deras erfarenheter av nyttovärdering. Jag ville 
också få möjlighet till genomgång av det nyttovärderingssystem som jag framarbetat ur 
sekundärdatan (se kapitel 6.1). Jag valde att intervjua de två nämnda personerna då de var de 
mest lämpade att svara på mina intervjufrågor. Vardera intervjun blev ungefär en och en halv 
timme lång. 
 
Ur diskussionen om undersökningsansats i kapitel 4.2 framkom att fallstudieobjektet skulle 
hämtas ur en situation som var lik forskarens problemsituation. På Norrbottens läns landsting 
utförde man under sommaren och hösten 2003 en förstudie kring införandet av elektronisk 
datafångst vid Folktandvården i Norrbottens uppsökande verksamhet. Projektet kallades 
Automatiserad datafångst vid uppsökande verksamhet. Denna förstudie innehöll en 
nyttovärdering baserad på TVO-modellen ur kapitel 2.4.2. Nyttofaktorerna i värderingen var 
dock endast framtagna med hjälp av brainstorming-teknik. Projektledaren för denna förstudie 
gjorde om nyttovärderingen med stöd av det nyttosystem som jag framarbetat i denna studie. 
Syftet med resultaten från denna undersökning var att se om den systematiska nyttomodellen 
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kunde ge en bättre framställning av projektets nyttor och därmed ett högre totalt nyttovärde 
och fler funna nyttor än den osystematiska nyttovärderingen. 
 
4.5 Tillvägagångssätt vid analysen 
 
Enligt Zikmund (2000) lämpar sig sekundärdata till modellbyggande och att finna fakta. Att 
finna fakta definierade han som den enklaste formen av sekundärdataunderökning där studien 
syftar till att finna beskrivande information. Modellbyggande är ett mer avancerat men dock 
mer generellt mål för en sekundärdataundersökning. Det syftar till att specificera relationer 
mellan de sekundärdatabaserade variablerna. Modellbyggandet behöver inte vara en 
matematisk process utan kan syfta till att skapa en lättförståelig kvalitativ modell. (ibid)  
 
Sekaran (2000) skriver att datainsamlingen följs av en dataanalysprocess. Denna inleds med 
att forskaren förbereder data för analys. Så snart datan detta är verkställt vidtar själva 
dataanalysen där materialet behandlas, kvalitetssäkras och hypotestestas. Denna analys 
mynnar ut i ett resultat som sedan behöver tolkning. Avslutningsvis skall forskaren diskutera 
resultaten från analysen och undersöka om dessa besvarar de forskningsfrågor som arbetet 
syftade att besvara. (ibid) Saunders et al (2003) klargör att analys av kvalitativ data kräver ett 
annat tillvägagångssätt än analys av kvantitativ sådan. Kvalitativ data är oftast komplex och 
behöver kategoriseras för att kunna analyseras. Saunders et al argumenterar för att man skall 
skapa ett konceptuellt ramverk för dataanalysen. Det är också möjligt att analysera kvalitativ 
data med vagt strukturerade analyssätt och ett tolkande angreppsätt. (ibid) 
 
Saunders et al propagerar för följande tillvägagångssätt vid analys av kvalitativ data: 

1. Förstå och hantera data 
2. Integrera data från olika källor 
3. Identifiera nyckelteman eller mönster för vidare utforskning 
4. Testa hypoteser 
5. Dra och verifiera slutsatser 

 
Dessa arbetssteg involverar aktiviteter som kategorisering och enhetsindelning av data, 
utveckla datakategorier och -relationer samt utveckla och testa hypoteser. (Saunders et al, 
2003) 
 
Sekundärdatastudien genererade fakta i form av nyttoord. Dessa ämnade jag att, med 
Saunders et als och Sekarans analysmetodik, studera för att konstruera ett system med 
nyttovärden. Jag ville sedan kunna visa vid vilka tillfällen systemet var användbart. Detta 
utförde jag genom att undersöka vid vilka IT-investeringssituationer det skulle användas. Till 
denna analys stödde jag mig på två intervjuer med verksamhetskunniga för att styrka 
riktigheten i mitt nyttosystem och för att utarbeta rekommendationer för vid vilka IT-
investeringssituationer det skulle vara tillbörligt att bruka systemet. För att visa systemets 
duglighet hypotestestade jag detta i enlighet med mitt syfte.  
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4.6 Metodproblem 
 
De mätningar som detta arbete baseras på är omfattande och spänner över 
sekundärdatainsamling, intervjuer och en fallstudie. Alla dessa mätningar bör bedömas i 
reliabilitets- och validitetsaspekter.  
 
4.6.1 Reliabilitet 
 
Graziano och Raulin skriver att godtagbar reliabilitet i en studie innebär att om 
undersökningen upprepas skulle undersökningsförfarandet ändå generera samma resultat varje 
gång. Detta gäller oavsett vem som utför undersökningen. (Graziano & Raulin, 2000) 
 
Det är ofta önskvärt att leta information och omdömen om sekundärdatakällor för att kunna 
fastställa dess reliabilitet. För att värdera dessa datas reliabilitet bör forskaren värdera 
källornas auktoritet och ryktbarhet. En känd organisation baserar ofta sin överlevnad på att 
folk litar till den information den utgiver. Det metodikval som gjorts av skaparna av 
sekundärdatan bör också studeras för att kunna värdera informationens reliabilitet. (Saunders 
et al, 2003) 
 
De nyttovärden som jag inhämtade ur litteraturen från författarna till PENG-modellen anser 
jag vara reliabla då denna modell är erkänd inom ämnesområdet. Litteraturen i sig innehåller 
dessutom ett antal referensprojekt. Då dataregistreringen bestod i att direkt inhämta de nyttor 
som var definierade av ämnesexperter bör också repeterade undersökningar uppvisa samma 
resultat. Nyttovärdena jag samlade från upphandlingsförfrågningarna är mer öppna för 
tolkning. Dock anser jag att samtliga krav och utvärderingskriterier som inte handlat om 
besparingar eller intäktsökningar från den upphandlande parten kan ses som en ambition att 
upphandla nyttor och bör vara tillförlitliga nyttor. Med denna utgångspunkt kan man förvänta 
repetitioner av datainsamlingen ge samma resultat. Upphandlingsförfrågningarnas utseenden 
är sedan också reglerade i lag och innehållet är i viss utsträckning standardiserat. Detta 
bedömer jag stärka reliabiliteten i själva informationen. 
  
Om en intervju skall ge önskad tillförlitlighet måste frågeställaren ha ett par generella insikter. 
Dessa är att intervjun noggrant måste planeras och förberedas, att introduktionen av intervjun 
har ett stort inflytande på intervjuns effektivitet, att intervjusituationen påverkar intervjun och 
att intervjuarens talar- och lyssnarfärdigheter är avgörande för intervjuns effektivitet. 
(Dahlström, 1970) 
 
För att öka reliabiliteten i intervjuerna förberedde jag respondenterna genom att de inför 
intervjutillfällena fick ett introduktionsbrev och en intervjuguide tillskickade per e-post (se 
bilaga 2). Vardera intervjun inledde jag med en kort redogörelse för vad forskningsarbetet 
gällde. Svarandena fick en genomgång av ämnet nyttovärdering samt ett klarläggande kring 
varför dessa intervjuer var av stor vikt. Jag informerade sedan respondenterna om 
intervjuernas upplägg och längd och de fick sedan ställa frågor kring oklarheter innan 
intervjuerna påbörjades. De båda respondenterna intervjuades var för sig på sina egna 
arbetsrum för att de skulle kunna tala fritt i en ostörd och tillvand miljö. Under intervjuerna 
försökte jag sedan låta respondenterna tala så fritt som möjligt men använde probingteknik för 
att leda intervjuerna framåt. 
 
Den förstudie som jag valde att göra min fallstudie på valdes på basis av att den undersökta 
förstudien redan innehöll en nyttovärdering som var gjord utan mitt nyttovärderingssystem. 
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Ur sin natur och omfattning är det svårt att garantera samma resultat för upprepade mätningar 
eller vid genomförande av olika personer. Dock anser jag expertisen hos den projektledare 
som utförde nyttovärderingen ge tillförlitlighet i resultatet. 
 
4.6.2 Validitet 
 
Sekaran fastställer att validitetssäkring innebär att försäkra sig om att verkligen mäta det man 
eftersyftar att mäta. Validitet kan indelas i intern och extern. Intern validitet behandlar 
giltigheten i kausalitetsrelationer. Extern validitet åsyftar dessa relationers generaliserbarhet. 
(Sekaran, 2000) 
 
Sekundärdataanvändning är förmånligt i validitetsaspekt då forskaren har möjlighet att i 
förväg försäkra sig om materialets kvalitet. Ett av de viktigaste validitetskraven på 
sekundärdataundersökning är mätbarhetsvaliditet, d v s att sekundärdatan verkligen ger 
forskaren användbar data. Ett annat problem är att forskaren måste vara säker på att 
sekundärdatan ger täckning för det område som önskas undersökas i forskningsfrågorna. 
Precis som för reliabilitetsvärdering bör forskaren värdera dessa datas validitet genom att 
undersöka källornas auktoritet och ryktbarhet. Om möjligt är en värdering av metodiken i 
datainsamlingen i sekundärdata är också viktig för valideringen. (Saunders et al, 2003) 
 
I min sekundärdatainsamling studerade jag nyttovärden som tagits fram med PENG-
modellen. Denna modell är erkänd och beprövad inom svensk landstingssektor och därför 
anser jag den ha hög validitet. Då detta material till stor del behandlade just nyttovärderingar 
från landstingssektorn gav den också användbar data och bra täckning över det område som 
detta arbete behandlar. Jag undersökte också sekundärdata i form av upphandlingsunderlag 
från landsting. Ett landsting är en stor, erfaren, professionell och allmänt känd organisation 
med höga informationskrav. Med hänvisning till Sekarans argumentation om källors 
auktoritet tillskriver jag hög validitet till information med ett landsting som ursprung. 
Upphandlingsförfrågningar är också dokument där det ställs höga lagkrav på informationen 
vilket ytterligare ökar validiteten. Data i upphandlingsförfrågningarna var uttalade 
organisationsbehov och således insamlade av författarna till ett syfte som var högst 
kompatibelt med denna studie. Den information som genererades från såväl litteraturen som 
upphandlingsförfrågningarna är nyttovärden som handlar om att öka, att minska, att stärka o s 
v olika aspekter av organisationen och dess tjänsteutbud. Detta är enligt teoridiskussionen 
klara icke-monetära nyttoaspekter och därför valid, kvalitativ data. 
 
Jag behandlade intervjuerna i validitetsaspekt i den mening att respondenterna var utvalda 
specifikt för deras ämneskunskaper (investeringsplanering/projektledning för vårdtekniska 
system respektive administrations-/ekonomisystem för landstingsverksamhet). Detta gav 
intern validitet i och med att personerna kunde förväntas förstå kausalitetsfrågorna kring 
nyttovärderingsmodellen samt ge deskriptiv information om verksamhetsutövningen till 
forskaren. Jag erhöll extern validitet delvis genom att en stor del av intervjuerna handlade om 
att återge fakta och därmed ej krävde någon stor respondentskara. Respondenterna var erfarna 
inom sina områden och kunde inte finna några direkta tillkortakommanden med 
nyttovärderingsmodellen. Dessa argument pekar på att fler intervjuer skulle ha haft snarlika 
godkännande resultat. Det bör också påpekas att detta arbete är begränsat till att ej eftersträva 
att finna det optimala nyttovärderingssystemet. 
 
Jag genomförde fallstudien med hjälp av en erfaren projektledare. Projektledarens 
yrkeskunnighet styrker validiteten i mätresultaten då denna persons expertis togs till bruk för 
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nyttosökningen. Studiens mätning vill jag också validera i avseende på att mätresultaten för 
testet av nyttovärderingsmodellen enkelt kunde jämföras med den föregående ostrukturerade 
nyttovärderings resultat. Därmed kunde de användas för att undersöka om mitt 
nyttovärderingssystem gav fler nyttor och större nyttomängd än den ursprungliga värderingen. 
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5. RESULTAT FRÅN SEKUNDÄRDATA 
 
De obearbetade sekundärdata som genererades vid skrivbordsundersökningen återfinns i 
bilaga 1. Data från böckerna Gör IT lönsamt! (sju projekt) och Öka nyttan av IT inom vården 
(tio projekt) inleder bilagan. Dessa nyttor är nedtecknade efter de projekt de tillhör 
(understrukna rubriker) och återger via textindrag författarnas semihierarkiska 
indelningsmetodik. Hierarkin i Dahlgren et als sekundärdata var konstruerad efter nyttornas 
abstraktionsnivåer.  Nyttoorden var mycket abstrakta högst upp i hierarkin. Dessa avsågs i 
huvudsak syfta på för vem nyttan avsågs gälla (samhället, patienten eller organisationen). 
Under dessa hade sedan sekundärdataförfattarna grupperat olika nyttotyper och –kategorier. 
Typernas och kategoriernas underliggande nyttor konkretiserade de abstrakta övre nivåerna av 
nyttor. Nyttohierarkin bör utläsas som att övre nivåer i hierarkin utgjordes av de nedre och 
således var variabler beroende på dessa. Ett antal generella nyttor påträffades också i Gör IT 
lönsamt! och anträder nyttofångsten från denna bok.  
 
Efter litteraturnyttorna återfinns data från sju årsaktuella (2003) offentliga upphandlingar. 
Dessa är i huvudsak inhämtade från Norrbottens läns landsting. Bland dessa nyttor påträffades 
ingen nyttohierarki och de är således nedtecknade var för sig. 
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6. SEKUNDÄRDATAANALYS OCH SYSTEMKONSTRUKTION 
 
Innan jag påbörjade dataanalysen hade jag samlat alla fakta i form av påträffade nyttor i ett 
elva A4-sidor långt dokument (se bilaga 1). Dessa nyttovärden hade tagits direkt från deras 
källdokument och var obearbetade rådata. Jag började analysen med att eliminera dubletter av 
nyttor och skriva samman nyttor som stod i synonymrelationer. Detta minskade 
nyttomängden till fem A4-sidor (219 unika nyttor).  
 
Dahlgren et al (2003) hade i sina nyttovärderingar använt en hierarkisk struktur. För att bygga 
mitt nyttosystem begagnade jag mig av deras högsta nyttoabstraktionsnivå. I denna hade 
författarna grupperat nyttorna efter deras externitet eller internitet gentemot organisationen. 
Jag valde att använda författarnas olika typer av externitet/internitet som högsta nivå för mitt 
nyttosystem. Dessa var intern organisationsnytta, extern patientnytta och extern 
samhällsnytta. De definitioner jag fastställt för dessa är 
 

• Intern organisationsnytta: Nytta för den aktuella organisationen. 
• Extern patientnytta: Nytta för individer i samhället. 
• Extern samhällsnytta:  Nytta för samhällsinstitutioner, organisationer i den  

aktuella organisationens omgivning eller samhället i 
stort. 

 
De tre ovanstående nyttokategoriernas definitioner avsåg att göra dessa ömsesidigt 
uteslutande samtidigt som de täckte in organisationen samt hela dess omgivning. Med de tre 
abstrakta nyttokategorierna som utgångspunkt gick jag igenom nyttomängden och förlade 
varje nytta under en kategori som denna kunde associeras till. Under sorteringen arbetade jag 
utifrån ett tolkande synsätt, i den mening att jag utgick från den kunskap om nyttor och 
nyttovärden som jag inhämtat under forskningsarbetets gång för att bedöma var i systemet de 
olika nyttorna kunde förläggas.  
 
Detta arbete avser bara beröra organisationens icke-monetära nyttor. I enlighet med de 
avslutande formuleringarna i kapitlen 2.4.1 och 2.4.2 bör det noteras att jag har bevarat 
monetära nyttor för de externa nyttokategorierna. Trots att dessa nyttor är baserade på direkta 
besparingar för individer eller samhället så är de inte direkta monetära nyttor för 
organisationen som utför nyttovärderingen. Därav är dessa monetära nyttor trots allt icke-
monetära för den aktuella nyttovärderingen. 
 
Med ledning av Dahlgren et als (2003) framtagna nyttohierarkier och med utgångspunkt i de 
grupperade nyttorna konstruerade jag sedan en andra nivå i nyttosystemet. Denna nivå bestod 
av nyttotyper av vilka samtliga var ömsesidigt uteslutande inom de externitets-
/internitetskategorier som de alstrades under. Nyttotyperna skapade jag som abstraktioner 
över de nyttor som förekom inom kategorierna. För den interna organisationsnyttan blev 
nyttotyperna: 
 

• Tidsnytta:   Icke-monetär nytta till följd av  
tidsbesparing. 

• Personalnytta:   Personalrelaterad nytta. 
• Informationsnytta:   Nytta till följd av förbättrad  

information. 
• Säkerhetsnytta:   Nytta i form av ökad säkerhet. 
• Beslutsstödjande nytta:  Nytta vid beslutssituationer. 
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• Verksamhetsnytta:   Nytta för den generella verksamheten. 
• Processnytta:   Nytta för den aktuella vårdprocessen. 
• Organisationsfrämjande nytta:  Organisationsutvecklande nytta. 

 
För extern patientnytta skapade jag följande nyttotyper: 
 

• Kostnadsnytta:   Nytta i form av minskade kostnader för  
patienterna. 

• Säkerhetsnytta:   Nytta till följd av ökad personlig  
säkerhet för patienterna. 

• Tidsnytta:   Tidsbesparande nytta för patienterna. 
• Informationsnytta:   Nytta i form av av mer/bättre  

information till patienterna. 
• Kvalitetsnytta:   Nytta för patienterna genom högre  

vårdkvalitet. 
• Upplevelsenytta:   Nytta genom bättre vårdupplevelse för  

patienterna. 
• Mjukvaruanvändningsnytta:  Nytta då patienten själv använder IT- 

systemet. 
 
Slutligen utarbetade jag dessa nyttotyper för extern samhällsnytta: 
 

• Nytta för offentlig verksamhet:   Nytta som alstras för offentliga  
institutioner (stat, landsting, 
kommuner) bortsett från det aktuella 
landstinget. 

• Privata organisationers nytta:  Nytta som genereras för privatägda  
organisationer. 

• Miljönytta:   Nytta som bidrar till ett ekologiskt  
hållbart samhälle. 

 
Som avslutningsfas i systembyggandet bearbetade jag nyttosystemet. Dahlgren et al (2003) 
förespråkade strukturering av nyttovärden efter arbetsgruppens bedömningar. Detta har jag 
gjort i den mening att jag duplicerade specifika nyttor för att inkvartera dessa under fler 
områden i systemet. För att uppnå detta genomförde jag en uttömmande sökning- och 
jämförelseiteration av systemet i enlighet med figur 6.1.  
 

 
Figur 6.1. Jämförelseiterationer vid systemkonstruktion 
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Varje nytta (B) undersöktes gentemot alla nyttokategorier (A) med standardfrasen ”kan B ge 
upphov till A?” och där en sådan relation antogs vara möjlig kopierades nyttan. Sedan utförde 
jag en iterering till där varje nytta (C) i den lägsta nivån i hierarkin jämfördes med alla andra 
nyttor på samma nivå. Detta utförde jag med standardfrasen ”kan C ge upphov till B så att det 
i sin tur ger upphov till A?”. Om ett eller flera beroendeförhållanden påträffades inom samma 
nyttotyp flyttades nyttan till en lägre nivå (D) under den eller de nyttor som kunde antas vara 
beroende av denna. Om sådana nyttorelationer påträffades inom andra nyttotyper duplicerades 
nyttan där. Denna process upprepade jag sedan två gånger till för att nå ett hierarkiskt djup 
om fem nivåer. Detta ansåg jag vara tillräckligt. Det hierarkiska systemet byggde nu på en 
abstraktionsmodell där nyttorna blev mer konkreta ju lägre ned i hierarkin de befann sig. Ur 
användbarhetssynpunkt innehöll nu den lägsta nivån konkreta nyttor som ej på ett logiskt sätt 
ej kunde konkretiseras mer med lägre nivåer. Sedan innebar också varje iteration en väldigt 
stor mängd arbete då varje nytta skulle jämföras med alla andra. Systemet innehöll över 200 
unika nyttor och varje iteration innebar ett antal jämförelser som i mängd var kvadraten av 
antalet unika nyttor, d v s fler än 40 000. Jag har också valt att inte beskriva eller förklara 
nyttorna på lägre nivå än nyttotyper med anledning av att det skulle begränsa systemets 
flexibilitet och därmed generaliserbarhet.  
 
Mitt resulterande nyttosystem återfinns som slutsats i bilaga 3. Bilagan visar en modell för 
systematisk nyttoidentifiering. Det uppfyller därmed första delen av syftet med min studie. 
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7. RESULTAT FRÅN INTERVJUER 
 
Till detta arbete utfördes två semistrukturerade intervjuer med 
verksamhetsutvecklare/projektledare vid Norrbottens läns landsting (NLL). Intervjuerna är 
presenterade i sammanfattningsform nedan. Det introduktionsbrev som föregick intervjuerna 
samt intervjuguiden står att beskådas i bilaga 2. 
 
7.1 Intervju med Harriet Haglund 
 
Harriet Haglund (HH) är biomedicinsk analytiker och har läst ett års programmerings-
/systemeringsstudier samt 60 högskolepoäng i ekonomi, systemering och medling. HH har 
arbetat med IT-investeringar och dessas införande i ca 13 år. Hon har ingen praktisk 
erfarenhet av nyttovärdering. 
 
HH berättar att hon aldrig jobbat med formella kategoriseringssystem för IT-investeringar på 
NLL, men att hon tar fram informella argument liknande de teoretiska kategorierna för 
presentationer inför investeringsbeslut. Hon påpekar att indirekt avkastande IT-investeringar 
till skillnad från direkt avkastande investeringar ej passar in i traditionella 
investeringsbudgetar och att hon kan tänka sig att en nyttovärdering skulle vara av värde här. 
HH påpekade också att beslutsstödjande nyttor ofta informellt uppkommer till diskussion vid 
investeringsbeslut. Respondenten fann den rationaliserande kategorin överflödig för 
nyttovärderingssyfte. 
 
HH beskriver landstingets investeringsbudgeteringsprocess som en process med långa 
ledtider. Krav från vård- eller ledningshåll leder till planering och budgetering och 
utarbetande av en arbetsplan. Beslut tas under hösten och projekt realiseras till nästa 
verksamhetsår (med start i januari). Respondenten anser att investeringsbeslut kan vara både 
lätta och svåra att få igenom, mest beroende av landstingets ekonomi. Nyttoaspekter kan 
påverka ett projekts chans att finna finansiering. 
 
Respondenten hade ingen praktisk erfarenhet av nyttovärdering i strukturerad form, men hade 
använt sig av det omedvetet. HH ansåg att det vore bra med en mall för nyttovärdering och 
efterfrågade en sådan med möjlighet till viktning av nyttor. Hon ansåg att interna nyttor bör 
viktas högt. Respondenten ansåg också att systemet utöver att behandla konkreta investeringar 
också borde kunna användas till policybeslut för att ta fram riktlinjer för investeringsbeslut, d 
v s vad som skall prioriteras.  
 
HH anser inte att det vore önskvärt att prioritera olika delar av nyttovärderingsmodellen vid 
olika kategorier av investeringar. Hon medger dock att den typ av IT-investeringar hon 
arbetar med (vårdsystem) oftast innefattar alla delar av modellen och att de 
verksamhetsutvecklare/projektledare som arbetar med ekonomiska/administrativa system är 
av annan åsikt. 
 
Till sist genomfördes en genomgång av de tre högsta nivåerna av det föreslagna 
nyttosystemet. Respondenten ansåg att nyttosystemets konstruktion var acceptabel. 
 
 
 
 
 



 
 

- 27 - 

7.2 Intervju med Irene Lundmark 
 
Irene Lundmark (IL) är systemvetare och har arbetat med ekonomi sedan 1992 och med att 
äska IT-investeringar vid IS/IT på NLL sedan 1994. IL har använt PENG för IT-projektet 
”Elektronisk handel”.  
 
IL inleder intervjun genom att påpeka att endast hårdvara räknas till IT-investeringar för NLL. 
Det är endast de materiella investeringarna som blir avskrivningsbara tillgångar. 
Mjukvaruprojekt läggs som kostnader under driftsbudgeten istället. Men i investeringsmening 
måste dock kalkylering ändå utföras i beslutsunderlagssyfte. 
 
Respondenten berättade att landstinget förut använde en speciell kategori vid namn 
”strategiska investeringar” för vissa IT-investeringar med syfte att prioritera dessa. Men detta 
system missbrukades och avvecklades till följd av det. IL ansåg inte att det saknas någon IT-
investeringskategori i det teoretiska materialet. Dock medgav respondenten att hon i sin 
befattning var präglad av författarna Falk och Olves resonemang och kategoriseringar. Hon 
ansåg också att anledningen till genomdrivande av IT-investeringar ofta kom från kategorin 
”beslutsstödjande investeringar”.  
 
IL visade en skriftlig investeringsbegäran. Denna begäran innehöll fält för ”motiv för 
investeringen” som visade sig vara en abstraktion av nytta, såsom formulerad i 
intervjuutfrågarens examensarbetsmaterial. IL ansåg sedan att landstinget kan vara trögt att 
genomdriva IT-investeringsbeslut under dåliga ekonomiska tider och att det då blir en 
dragkamp om pengarna. 
 
IL tror på idén med nyttovärdering och ansåg att om man ej kunde sätta fingret på 
intäkter/kostnader behövde man ändå kunna mäta något. Ett stöd för detta vore bra då det ger 
bättre och bredare beslutsunderlag och konsekvensanalys. Hon ansåg sig också tidigare ha 
gjort omedvetna nyttovärderingar. 
 
Respondenten ville kunna koppla samman nyttovärderingar med traditionella kalkyler som ett 
komplement i de fall man ej uppnådde någon resultatförbättring vid enbart traditionell 
investeringskalkylering. 
 
IL ansåg att vid en ”rationaliserande investering” eller en ”processutvecklande investering” 
behövde nyttovärdering bara utföras vid prioriteringssituationer (val mellan konkurrerande 
investeringar) med knappa resurser. Vid en ”oumbärlig investering” ansåg hon 
nyttovärderingen vara överflödig, men vid ”indirekt avkastande investeringar” ansåg hon att 
en nyttovärdering definitivt behövde utföras. Vid ”beslutsstödjande investeringar” tyckte IL 
att nyttovärderingar kunde göras då det handlade om prioriteringssituationer. 
 
Respondenten deltog sedan vid en genomgång av de tre högsta nivåerna av det föreslagna 
nyttosystemet och gav sitt bifall till dess utformning. 
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8. ANALYS AV INTERVJUER OCH KOPPLING MELLAN 
NYTTOVÄRDERINGSSYSTEM OCH IT-INVESTERINGSSITUATIONER 
 
Det nyttovärderingssystem som jag hade konstruerat ville jag sedan diskutera tillsammans 
med personer med erfarenhet av ledning av IT-investeringsarbete. Syftet var att knyta 
systemet till olika IT-investeringssituationer samt att validera konstruktionen av systemet. Jag 
genomförde då två intervjuer (se kapitel 5.2. för sammandrag av dessa). Vid intervjuerna 
framkom att samtliga respondenter gav sitt bifall vid en översiktlig genomgång av 
nyttosystemet. Detta styrkte min slutsats i form av systemet i bilaga 3. Med översiktlig menas 
att denna bara genomfördes ned till tredje nivån i hierarkin. Detta anser jag vara tillräckligt då 
nyttorna blir för konkreta vid lägre nivåer för att behöva diskuteras. Intervjupersonerna 
tillfrågades också, med ledning av tabell 2.2 i kapitel 2.2, vid vilka situationer en 
nyttovärdering skulle vara erforderlig och om endast delar av systemet skulle användas vid 
olika situationer.  
 
 
Tabell 8.1. Landstingens behov av nyttovärdering vid olika IT-investeringssituationer. 
 
IT-investeringskategori Nyttovärderingsbehov (enligt teori och empiri) 
Oumbärlig Nej 
Rationaliserande Vid prioriteringssituation 
Icke-direktavkastande Ja 
Processutvecklande Vid prioriteringssituation 
Beslutsstödjande Ja 

 
De slutsatser jag kunnat dra av intervjuerna och den teori detta arbete bygger på sammanfattas 
i tabell 8.1. Där framgår att nyttovärdering bör utföras vid alla situationer förutom vid 
oumbärliga IT-investeringar. Beteckningen ”Vid prioriteringssituation” innebär dock att en 
nyttovärdering endast föreslås då två eller flera projekt konkurrerar om begränsade resurser 
och beslutsfattaren vill veta vilken av dessa som är mest fördelaktig. De två 
intervjupersonerna var oense om behovet av nyttovärdering vid rationaliserande IT-
investeringar. Min slutsats av detta var att nedteckna ”vid prioriteringssituation”. Jag styrker 
detta på att båda projektledarna var ense om att nyttovärderingen var ett viktigt komplement 
vid beslutsfattande. Dessa slutsatser för olika investeringssituationer står också delvis i 
analogi med diskussionen i kapitel 2.2. Nyttovärdering rekommenderades där vid icke 
direktavkastande och beslutsstödjande IT-investeringssituationer, men ej vid rationaliserande 
sådana. Informationen i teorin behandlade dock ej prioriteringssituationer, vilket jag har valt 
att inkludera i mina slutsatser och därmed utvecklar referenslitteraturens ur kapitel 2.2:s 
slutsatser. 
 
Eftersom det ur intervjuerna framgår en viss skillnad på IT-investeringars påverkan på 
organisationen beroende på om investeringarna ligger inom ekonomi eller vårdteknik har jag 
kommit till följande slutsatser. Man kan prioritera den interna beslutsstödjande nyttan vid 
beslutsstödjande IT-investeringar vid ekonomisk-administrativa IT-investeringar. 
Vårdtekniska projekt täcker däremot in ett så brett spektrum att hela nyttovärderingssystemet 
behöver användas. 
 
Med kategoriseringen i tabell 8.1 som slutsats har jag därmed skapat ett nyttosystem för 
systematisk nyttoidentifiering och beskrivit dess användbarhet vid olika kategorier av IT-
investeringar hos den svenska landstingsverksamheten.  
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9. RESULTAT FRÅN FALLSTUDIE 
 
De påträffade nyttorna bearbetades enligt analysen i kapitel 6 och validerades med hjälp av 
intervjuerna i kapitel 7. Systemet kopplades sedan till olika IT-investeringssituationer i kapitel 
8. Det resulterande nyttovärderingssystemet testades sedan med TVO-metodiken i en 
fallstudie rörande en investeringskalkyl för projektet Elektronisk datafångst för uppsökande 
verksamhet för Folktandvården vid Norrbottens läns landsting. Projektet denna fallstudie 
byggde på finns beskrivet i bilaga 5. Resultatet från fallstudien redovisas i tabell 1 i bilaga 4 i 
form av en nyttovärdeskalkyl. Sifforna skall tolkas gälla för projektets avskrivningstid (3 år). 
 
Fallstudieobjektet var en IT-investering som var delvis rationaliserande men huvudsakligen 
indirekt avkastande. Projektet var av vårdteknisk karaktär. Därför utfördes en komplett 
nyttoanalys där hela nyttovärderingssystemet i bilaga 3 användes. Resultaten ur tabellen pekar 
på 23 externa patientnyttor (varav en negativ nytta p g a mindre driftsäker teknik), tre externa 
samhällsnyttor och 23 interna organisationsnyttor (varav en negativ nytta p g a mindre 
driftsäker teknik). Totalt påträffades nyttor för 858 000 kronor där 701 000 kr låg inom 
Norrbottens läns landstings organisation och 157 000 kr var externa nyttor. De interna 
nyttorna dominerade således och då det i intervjuerna (kapitel 7) framgick att dessa gärna 
viktades högt vid beslutsfattande var detta till godo för projektet.  
 
Bland de externa patientnyttorna dominerade säkerhetsaspekten (106 000 kr av 132 000 kr). 
Här kunde även nyttor i form av lägre kostnader för patienten finnas (6000 kr), 
informationsnytta (15 000 kr) och servicenytta (5 000 kr). 
 
Projektet antogs också leda till extern samhällsnytta till gagn för kommuner och statliga 
organisationer för 20 000 kr och miljönyttan fastställdes till 5 000 kr. 
 
Av de 701 000 kr i interna organisationsnyttor framträdde tidsnyttor (211 000 kr), 
personalnyttor (150 000 kr) och verksamhetsnyttor (100 000 kr) som stora poster. Även 
organisationsfrämjande nyttor (70 000 kr), processnyttor (60 000 kr) och beslutsstödjande 
nyttor (60 000 kr) bidrog med ansenliga summor till projektets nyttomängd. Mindre poster för 
ökad säkerhetsnytta (30 000 kr) och ökad informationsnytta (20 000 kr) förekom. 
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10. ANALYS AV SYSTEMETS DUGLIGHET GENOM HYPOTESPRÖVNING  I 
FALLSTUDIE 
 
Då nyttovärderingsmodellen var konstruerad ville jag undersöka om den kunde användas 
praktiskt till att generera en större nyttomängd och ett större antal nyttor än vad som 
åstadkoms vid en nyttovärdering utan systematisk nyttogenomgång. Därför valde jag ett 
projekt där redan man genomfört en nyttovärdering med TVO-metodiken och använt 
brainstorming för att finna nyttor. Projektet Automatiserad datafångst vid uppsökande 
verksamhet vid Folktandvården vid Norrbottens läns landsting var ett sådant projekt. Med 
hjälp av projektledare Harriet Haglund utfördes en ny nyttoanalys med TVO-metodiken, men 
denna gång med stöd av den nyttomodell som jag konstruerat.  
 
 
Tabell 10.1. Ursprunglig nyttoanalys för projekt Automatiserad datafångst vid uppsökande 
verksamhet. 
 
Ursprunglig nyttoanalys för användande av PDA vid UV 
   
Bedömda mervärden   
Mervärde Bedömd nytta Kommentar 
FTV:s varumärke, rekryteringar 50 000,00 krStärkning av varumärke, ingen ökad rekrytering 
Vårdsäkerhet 823,79 kr2900 uppsök, 5 promille problem, 20 min/st, 

thyg 
Effektivare vård 10 000,00 krBättre anamnes 
Bättre komm. med vårdgivare 10 000,00 kr 
Nya tjänster 0,00 krOsäkert 
Bättre uppföljning och utvärdering 20 000,00 kr 
Summa 90 823,79 kr 
 
 
Den ursprungliga nyttovärderingen finns inkluderad i en icke-offentligt publicerad förstudie 
för Norrbottens läns landsting. Nyttovärderingen i denna finns sammanfattad i tabell 10.1. 
Ur tabellen kan man utläsa att antalet nyttor som alstrats vid den ursprungliga nyttoanalysen 
var sex stycken till ett totalt värde om ca 91 000 kronor. För att jämföra denna nyttomängd 
med den nya analysen ur kapitel 9 skall det noteras att den ursprungliga nyttovärderingen ej 
hade någon indelning i externa och interna nyttor. De ursprungliga nyttorna behandlade dock 
endast värden som var av intern nytta för organisationen varav jag i jämförelsen endast väljer 
att begagna mig av intern organisationsnytta. Detta värde var i den nya nyttovärderingen 
701 000 kronor uppdelat om 23 olika nyttor däri en nytta var av negativt värde.  
 
Då jag ställer 701 000 kr mot de ursprungliga 91 000 kr i interna nyttor och 23 olika nyttor 
mot de ursprungliga sex är min slutsats att mitt nyttovärderingssystem i detta fall är effektivt. 
De absoluta siffrorna skall dock ej ses som definitiva då en nyttovärdering är en uppskattning 
av värden men att resultatet pekar på en viss ökning av nyttoantal och nyttomängd. Därmed är 
den sista delen av mitt arbetes syfte uppfylld. Jag har visat att systemet kunde ge fler nyttor 
och större nyttomängd än en ostrukturerad nyttovärdering. 
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BILAGA 1 – SEKUNDÄRDATA FRÅN LITTERATUR OCH 
UPPHANDLINGSDOKUMENT 
 
Denna bilaga avspeglar de nyttor som utvanns ur sekundärdatasökningen. De återges under 
respektive författare. Om någon nyttohierarki återfanns i sekundärdatan är nyttorna återgivna i 
denna i tabulerad form. Ur sekundärdatalitteraturen har också de nyttovärderingsprojekt som 
nyttorna härstammar från angetts, tillsammans med vilket syfte de hade. 
 
Dahlgren L E et al, 1997. Gör IT lönsamt! Stockholm: Ekerlid.  
 
Allmänt 
 
Högre volym 

Bättre kundservice 
  Snabbare leveranser 
  Större leveranssäkerhet 
  Bättre information 

Bättre marknadsföring 
 Rätt kunder besöks 
 Bättre kundbesök 
 Rätt reklamutskick 

Intäktspåverkan 
 Snabb information 
 Imageskapande 
 Orderhantering 
 Kommunikation 
 Informationssökning 
 
Projekt AFA: Effektivare administration och förbättrad kundservice 
 
Förenkling 
 Enklare för kunderna 
Bättre kundservice 
 Snabbare information till kunderna 
 Bättre service för kunderna 
Bättre kontroll av systemet 
 
Projekt Akademiska sjukhuset: Effektivare vårdadministration 
 
Patientnytta 
 Ökad säkerhet 
 Snabbare information 
 Bättre planering 
 Kortare vårdtider 
 Färre provtagningar 
 Bättre vårdplaner 
 Bättre information 
 Högre vårdkvalitet 
 Mer positiv personal 
Sjukhusnytta 
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 Nyanställningar/jobbrotation 
 Bättre resursplanering 
 Distansläkare 
Samhällsnytta 
 Besked till extern vårdgivare 
 Mindre produktionsbortfall 
 Kortare vårdtider 
 Kostnadskontroll 
 Bättre vårdplanering 
 Bättre samhällsplanerin/forskning 
 
Projekt Philips ljus: Minskade kostnader, finna investeringsmöjligheter 
 
Högre intäkter 
 Volym 
  Partnerskap via IT 
  Säljplanering 
  Leveranstider 
  Korrekthet 
  Leveranssäkerhet 
  Informationssäkerhet 
 Pris 
  Automatisk prissättning 
 
Projekt Posten: Intäktsökning 
 
Kundrelation 
 Besökskvalitet 
 Besöksfrekvens 
 Tillgänglighet 
 Kundvård 
 Marknadsbearbetning 
”Kundskap” 
 Intäktsuppföljning 
 Rätt person 
 Teamanda 
 Kundnytta 
 Information om kund 
 Historik 
Tjänster 
 Kvalitet 
 Villkor 
 Kundanpassning 
 Konkurrentanpassning 
Kvalitet/kompetens 
 Offertuppföljning 
 Uppföljning av villkor m m 
 
Projekt Ericsson HP: Prissättningsunderlag 
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Ökad tillgänglighet 
 Övervakning 
 Felupptäckt 
 Felrättning 
 Versionshantering 
Bättre kontinuitet 
 Öppet system 
 Standard 
 Även 3:e-partsprodukt 
Bättre support/utbildning 
 Personalutnyttjande 
Större handlingsfrihet 
 Underlätta organisering 
 Underlätta dimensionering 
 Kunskapsbank 
Högre kostnadseffektivitet 
 Kundvård 
 Systemunderhåll 
 Trafikövervakning 
 
Projekt Ericsson i Latinamerika: Resultatförbättring 
 
Ökad intäkt 
 Förbättrad kundservice 
 Utveckling av marknad och tjänster 
 Kontroll över trafik och nät 
Lägre kostnad 
 Lägre bemanning 
 Kostnadseffektiv drift och expansion 
 
Projekt Skandia AFS: Skapa prissättningsgrunder för IT-investeringar 
 
Finansiell nytta 
 Lägre investeringskostnader i dotterbolag 
 Snabbare etablering 
 Behovsanpassning/flexibilitet 
 Ej beroende av dyra experter 
Kundnytta 
 Flexibelt, kundorienterat system 
 Partnerskap/allianser 
Humannytta 
 Individ/team/organisation 
 Kunskapsdelning 
 Samarbete över enhetsgränser 
 Expertis och stöd internt 
 Lärande och organisation 
 Humankapital och strukturkapital 
Processnytta 
 Ej beroende av externa system 
 Effektivare administration 
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Nytta av förnyelse och utveckling 
 System i ständig förändring 
 Flexibilitet/överblickbarhet/användarvänlighet 
 Nyetablering/nya produkter 
 
 Lätt att ändra 
 
Dahlgren L E et al, 2003. Öka nyttan av IT inom vården. Stockholm: Ekerlid. 
 
Projekt Obruten vårdkedja i Blekinge: Bättre rutiner, effektivisering 
 
Bättre följsamhet till lagar/föreskrifter 
Mindre negativ publicitet 
Bättre sekretess 
Lägre teknikkostnad 
 Gemensam infrastruktur 
Bättre vårdkvalitet genom bättre vårdplanering 

Bättre och aktuellare infokvalitet 
Sparad tid 
Nöjdare personal 

Bättre samverkan 
Lägre kostnader 
 Lägre personalkostnad (sjukfrånvaro, övertid, personalomsättning) 
 Lägre vårdkostnad 
  Kortare vårdtid 
 Lägre faxkostnad 
 Lägre milkostnad 
 Korrektare betalning (från K till BLS) 
 
Projekt Operationsplanering, Karolinska sjukhuset i Stockholm: Uppföljning, 
upphandlingsunderlag 
 
Ökad bruttonytta för Karolinska sjukhuset 

Sparad tid 
Kortare ledtid för operationsplanering 

   Effektivare operationsplanering 
    Tydligare operationsplanering 
    Säkrare operationsplanering 
    Bättre underlag för operationsplanering 
   Färre och kortare planeringsmöten 
  Mindre söktid inför operation 
   Mer tillgänglig information 
   Ökad planeringsmedvetenhet hos personalen 
   Större överskådlighet på vårdavdelningarna 
  Bättre uppföljning 
 Bättre utnyttjande av lokaler och utrustning 
 Mer motiverad personal 
 Bättre uppföljning 
Ökad nytta för patienten 
 Lägre kostnader 
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 Bättre upplevd kvalitet 
Ökad nytta för samhället 
 Minskad kostnad för sjukskrivning 
 
Projekt Datoriserad VårdDokumentation, landstinget Västernorrland: Säkrare, effektivare 
administration 
 
Patientnytta 
 Snabbare besked 
 Bättre information 
 Mindre resor 
 Kortare köer 
 Ökad säkerhet 
 Kortare sjukskrivningar 
Landstings penganytta 
 Vårdbegäran in 
  Snabbare journalåtkomst 
  Säkrare bedömning 
  Billigare telefonräkningar 
  Mindre pappershantering 
 Planera vård, boka resurser 
  Snabbare journalåtkomst 
  Snabbare resursbokning 
  Effektivare resursutnyttjande 
  Optimerad väntelistefunktion 
 Registrering, ankomst 
  Snabbare journalåtkomst 
  Säkrare kassahantering 
  Mindre journalpapper 
 Genomförande av vård 
  Snabbare journalåtkomst 
  Färre onödiga undersökningare/provtagningar 
  Snabbare internkommunikation 
  Mindre, enklare registreringsarbete 
  Enhetligare vårdrutiner/regler 
  Effektivare utvärderingar 
  Bättre dokumentationsstruktur 
  Överblickbara hälsofunktioner 
  Mindre dubbeldokumentation 
  Lättare att signera 
  Snabbare provsvar 
  Säkrare registrering av provsvar 
  Möjlighet till distansarbete hemifrån 
 Avsluta vård 
  Snabbare journalåtkomst 
  Mindre pappershantering 
  Lättare att signera 
  Säkrare/snabbare receptförskrivning 
Samhällsnytta 
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Projekt Digital röntgen, Sundsvall/Härnösand: Säkerhet/effektivitet 
 
Patientnytta 
 Snabbare besked 
 Bättre information 
 Mindre resor 
 Kortare köer 
 Mindre stråldoser 
 Ökad säkerhet 
 Kortare sjukskrivning 
Sjukhusnytta 
 Friställd lokalyta 
  Mindre filmarkiv 
 Reducerad filmkostnad 
  Mindre laserfilm 
 Bättre diagnostik 
  Förlorad digital information 
  Snabbare besked 
  Säkrare besked 
  Mer motiverade medarbetare 
 Inga destrueringskostnader 
  Film och kemi bort 
 Bättre tillgänglighet 
  Inga onödiga dubblerade röntgen 
  Bättre historiktillgång 
  Bättre konsultationsmöjligheter 
  Mindre filmhantering 
  Ökad möjligheter till distansjour 
  Inga borttappade bilder 
  Bättre e-remisser + svar 
  Färre driftsstopp 
 Ökad automatisering 
  Mindre sjukfrånvaro 
  Mindre arkivhantering 
  Intressantare arbetsuppgifter 
 Tillgång till mer läkartid 
  Effektivare/färre röntgenronder 
  Bättre arbetstidsutnyttjande 
  Mindre ”röntgenbesök” 
 Bättre personalkompetens 
  Enklare behålla medarbetare 
  Lättare rekrytera duktiga medarbetare 
  Intressantare vidareutvecklingsmöjligheter 
 Ökade samverkansmöjligheter 
  Fyra röntgen = en 
 Bättre teknisk utrustning 
  Mindre underhållskostnader 
  Tidsbesparing teknisk personal 
  Driftsäkrare och utvecklingsbar teknik 
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Projekt E-recept, Stockholms läns landsting: Bättre rutiner 
 
Patientnytta 
 Bättre tidsanvändning 
 Billigare läkemedel 
 Tidsbesparing för kund/patient 
  Bättre kundservice 
  Ökad säkerhet 
Apoteksnytta 
 Mer tid för patienten 
 Lägre kostnad 
 Bättre leveransservice 
 Ökad säkerhet 
 Ökad förnyelse 
Förskrivarnytta 
 Säkrare förskrivning 
 Mer tid för patienten 
 Lägre kostnad 
 Negativa aspekter 
  Ökad risk för oreflekterad iterering 
  Oro för övervakning av F 
Beställarnytta/samhällsnytta 
 Långsiktiga förbättringar 
 Mindre beroende av A-stat 
 Lägre im-kostnad 
  Färre förfalskade recept 
  Ändrat uttag på A? 
 Ökad kostnad 
  Sårbart/Datastopp 
  Oreflekterad iterering 
 Lägre kostnad genom spårbarhet 
 
 
Projekt Journalsystem, FTV Skåne: Lönsamhet 
 
Högre bidrag genom högre intäkter 
 Fler patienter/behandling 
  FTV uppfattas som modernt och kompetent av kunden 
  Bättre kostnadsförslag 
  Nöjdare patienter 
   Förståeliga kvitton 
   Lika behandling = lika kostnad för patienten 
   Bättre service 
   Snabbare omhändertagande av patient 
    Minskad väntetid i telefon 
    Minskad kötid i receptionen 
  Mindre antal missade patienter 
  Ökad tid till patientarbete 
 Bättre automatisk debiteringsmoral (=rätt och högre debitering) 
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Lägre kostnader 
 Minskade kundförluster 
  Bättre koll på patientskuld = avbruten behandling 
 Lägre sjukfrånvaro 
  Nöjdare personal i receptionerna 
 Lägre personalomsättning 
  Nöjdare personal i receptionerna 
 Lägre utskriftskostnader 
 Skrota det gamla systemet 
 
Projekt Logistiskprojekt, Hjälpmedel Syd, Stockholm: Uppföljning, förbättrad information, 
säkerhet 
 
Bättre kundservice 
 Proffsigare bemötande 
 Enklare orderrutiner 
 Kortare leveranstid på hjälpmedel 
 Högre leveransprecision 
 Bättre, rätt och aktuell information 
 Rätt och säkert hjälpmedel 
 Större tillgänglighet 
 Avhjälpande underhåll 
Ökad service till beställarna 
 Bättre och utökad information 
 Ta fram fördjupad statistik 
Lägre kostnader 
 Hjälpmedel till kund 
  Konsultation 
  Lager 
  Inköp/fakturering 
 Förebyggande underhåll 
 Avhjälpande underhåll 
 Hjälpmedelstransport till och från 
 Återtagen vara blir lagervara 
 Rehabilitering/habilitering 
 Sparad tid 
Personalnytta 
 Höjd kompetens 
 Nöjdare personal 
 
 
Projekt Kostsystem, Stockholms sjukhem: Framtida nytta för nytt system 
 
Ökad sjukhemsnytta 
 Sparad tid 
Ökad patientnytta (extern nytta) 
 Ökad säkerhet 
 Möjlighet till senare val (av mat) 
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Projekt Förstärkt IT-stöd inom äldrevården, Eslövs kommun: Investeringsunderlag, framtida 
nytta 
 
Ökad nytta för Eslövs kommun 
 Sparad tid 
  Enklare debitering 
  Slopad kartläggningsblankett 
  Mer tillgänglig information 
 Lättare att behålla/rekrytera personal 
  Bättre feedback, arbetet syns. Bättre kommunikation inom gruppen 
 Mer flexibel debitering 
  Bättre underlag för debitering 
 Bättre beslut om ”rätt” vårdresurser 

Bättre underlag för planering/budgetering/dialog ägare/utförare. 
Bättre uppföljning av kvalitet 
Bättre helhetsbild. 

 Bättre underlag för planering 
  Planering/debitering mellan kommun och region 
 Bättre image för kommunen 
Ökad nytta för vårdtagaren 
 Bättre underlag för och kvalitet i informationen 
 
Projekt Sjunet – en nationell infrastruktur: Samordning 
 
Patientnytta 
 Ökad säkerhet 
 Snabbare besked 
 Bättre information 
 Högre vårdkvalitet 
 Färre provtagningar 
 Gladare personal 
Landstings- och regionnytta 
 Ökad samverkan 
  On line 
  Kompetensnätverk 
  Erfarenhetsåterföring 
 Ökad tillgång till högre kompetens 
  Pengabesparingar 
  Second opinion 
 Ökad tillgång till mer avancerad utrustning 
 Mindre fysiska transporter 
  Hemjour röntgen 
 Ökade möjligheter för extern kommunikation med vården 
  Effektivare leverantörskontroll 
  Enklare med teknisk support 
  Effektivare extern kommunikation 
 Mindre personalkostnader 
  Bättre image 
  Effektivare möten 
 Ökad tillgång till medicinsk information 
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  Beslutsstöd 
  Tillgång till kvalitetsregister 
 Effektivare utbildning 
  Effektivare grundutbildning 
  Effektivare vidareutbildning 
  Effektivare träning 
Samhällsnytta 
 Kommuner 
 Privata vårdgivare 
 Leverantörer 
 Apotek 
 Försäkringskassan 
 Riksskatteverket 
 Socialstyrelsen 
 Försvarsmakten 
 Smittskyddsinstitutet 
 I-S Sweden 
 Åland 
 Balticum 
 Medcom 
 
Upphandlingsunderlag, NLLnet (elektronisk fakturahantering): Automatisering, 
besparing 
 
Lägre kostnad 
 Automatisering 
 Minskat dubbelarbete 
 Minskad intern postgång 
Ökad redovisningskvalitet 
Förbättrad statistik och tillgänglighet 
Förbättrad säkerhet 
Underlättad konteringshantering (osäker på nivå här) 
Automatiserad support (hjälpfunktion i programmet) 
Flexibelt system 
Användarvänlighet 
Integrering med andra system 
Informationssäkerhet 
Översiktlighet 
Intuivitet 
 
Upphandlingsunderlag, SSL 
 
Teknologiöverföring 
Miljöpolicy 
 
Upphandlingsunderlag, Tulldata 
 
Bättre kundservice 
Bättre IT-säkerhet 
Bättre kundtillfredsställelse 
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Bättre samverkan 
 
Upphandlingsunderlag, Västra Götalands landsting: Databassystem 
 
Förenkling av systemets uppbyggnad 
”Generell lösning” för anpassning till senare projekt 
Informationssäkerhet 
Säkerställa kvalitet 
Användarvänlighet 
Lättillgänglighet för data 
Underlätta kommunikation 
Högre servicenivå 
 
Upphandlingsunderlag, Region Skåne 
 
Bättre beslutsstödjande 
Bättre vårdkvalitet 
Användarvänlighet 
Uppgraderings- och utbytsbarhet 
Systemintegration för lättare informationsutbyte 
 
Upphandlingsunderlag, Jämtlands läns landsting 
 
Standardisering 
 
Upphandlingsunderlag, SLL 
 
Eliminera ”manuella, svaga moment” 
Automatisering (”utförs i rätt tid”) 
Eliminerar dubbla informations-/materialflöden 
Eliminerar risk att information saknas 
Eliminerar risk att information är felaktig 
Ökad patientservice 
Ökad informationskvalitet 
Ökat förtroende för landstinget 
Minskar stress hos medarbetarna (pga förenklad felsökning) 
Information (rätt plats minskar patientavgiftsbortfall) 
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BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE 
 
Denna bilaga innehåller det introduktionsbrev som skickades till respondenterna föregående 
intervjuerna. Bilagan innehåller också en förteckning över de områden som diskuterades vid 
intervjutillfällena. 
 
Introduktionsbrev 
 
Hej!  
 
Jag sitter och skriver ett examensarbete i ekonomistyrning och har som ämne valt att 
undersöka nyttjanden av s k ”mjuka nyttor” (som ej ger upphov till direkta pengabesparingar 
eller intäktsökningar) vid investeringsbeslut för IT-investeringar inom landstingsverksamhet. 
Syftet med arbetet är att systematisera dessa i en modell. Nyttovärderingsmodellen i mitt 
examensarbete är tänkt att kunna komma till användning som en lathund vid framtida IT-
investeringsnyttovärderingar. Sådana nyttovärderingar är ett växande fenomen vid IT-
investeringsbeslutsfattande då denna typ av investeringar ofta har svårt att uppvisa god 
ekonomi genom traditionell investeringskalkylering.  
 
Anledningen till att jag vill utföra denna intervju är att jag behöver höja min studies validitet 
och reliabilitet samt att kunna utarbeta ett system som bättre överensstämmer med framtida 
nyttjares behov. 
 
I det bifogade dokumentet finns det föreslagna nyttosystemet. Det är rätt omfattande och är 
därför uppbyggt i en hierarkisk form. Om ni har tid att läsa igenom det så är grundtankarna 
med systemet att jag först har delat in nyttorna i tre grupper. Dessa är extern patientnytta (dvs 
på vilka sätt patienterna kan tänkas uppleva nytta av investeringen), extern samhällsnytta (dvs 
på vilka sätt samhället kan tänkas uppleva nytta av investeringen) och intern 
organisationsnytta (dvs hur organisationen kan finna nytta av investeringen). Nästa nivå i 
systemet är olika typer av nytta för dessa tre grupper (ex säkerhetsnytta, beslutsstödjande 
nytta o s v) och under var och en av dessa finns olika aspekter av nyttor som kan öka typernas 
nyttovärden. Går man ännu längre ned i hierarkin ser man olika mer eller mindre konkreta 
nyttor som kan tolkas gentemot de olika nyttoaspekterna. Systemet läses således inifrån och 
utåt. Vid intervjutillfället ämnar jag förklara mina tankegångar kring detta närmare för att 
sedan diskutera själva systematiseringen. 
 
Jag arbetar också med att knyta detta nyttovärderingssystem till olika investeringstyper för 
landstingens IT-investeringar. I min studie har jag funnit fem olika investeringsgrupper. Dessa 
är ”oumbärliga investeringar”, ”rationaliserande investeringar”, ”indirekt avkastande 
investeringar”, ”processutvecklande investeringar” och ”beslutsstödjande investeringar”. Jag 
skulle vid intervjutillfället vilja diskutera denna kategoriseringsmodell för IT-investeringar. 
Mina förhoppningar är att kunna knyta ihop delar av nyttohierarkin till olika 
investeringskategorier. Ett exempel av detta skulle vara att kunna koppla den del av 
nyttosystemet som behandlar beslutsstödjande nyttovärden till att bara användas vid de 
investeringstillfällen som går under kategorin ”beslutsstödjande investeringar”. 
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Intervjuns upplägg 
 

1. Presentation 
2. Beskrivning av examensarbetet 
3. Beskrivning av fenomenet nyttovärdering 
4. Semi-strukturerad intervju enligt frågeställningarna nedan 

 
Nedan är de frågeställningar jag kommer att vilja diskutera vid intervjun: 
 
Om respondenten 
 

• Namn 
• Befattning 
• Erfarenheter av arbete med NLL:s IT-investeringar 
• Erfarenheter av arbete med nyttovärderingar 

 
Landstingets IT-investeringar 
 

• Hur kategoriserar NLL IT-investeringar 
• Saknas det någon form av IT-investeringskategori för landstings-IT-investeringar i 

mitt teoretiska bakgrundsmaterial? 
• Är någon form av IT-investeringskategori som beskrivs i detta arbete överflödig för 

landstingens IT-investeringar? 
• Beskriv NLL:s IT-investeringsbudgeteringsprocess 

 
Respondentens relation till nyttovärderingar av IT-investeringar 
 

• Spontana kommentarer kring ämnet nyttovärdering? 
• Fråga om intervjupersonen omedvetet utför nyttovärderingar vid IT-

investeringssituationer el dylikt? 
• Be respondenten resonera kring och föreslå länk mellan traditionella IT-investeringar 

och nyttovärderingar 
 
Det föreslagna nyttovärderingssystemet 

• Översiktlig (ned till 3:e nivåns djup) genomgång av det förslag till 
nyttovärderingssystem som utformats. 

o Exempel på efterfrågade synpunkter på systemet: ”Är detta rimligt? Saknar du 
något?” 

• Be respondenten resonera kring hur man kan koppla nyttovärderingssystemet till IT-
investeringskategorierna 
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BILAGA 3 – MODELL FÖR SYSTEMATISK NYTTOVÄRDERING 
 
 
Extern patientnytta 

Kostnadsnytta 
Lägre kostnad för läkemedel 
Mindre inkomstbortfall 
Mindre resekostnader 

Säkerhetsnytta 
Bättre följsamhet till lagar/föreskrifter 
Bättre rehabilitering av patienten 
Bättre översiktlighet för patienten 
Kortare köer  
Ökad informationssäkerhet 

Bättre informationssekretess 
Mindre beroende av externa system 

Effektivare administration av information 
Enklare rutiner  
Mindre pappershantering 

Enklare systemuppbyggnad 
Mer korrekt hjälp 

Bättre samordning/samverkan 
 Bättre samarbete över enhetsgränser 

Bättre samspel mellan 
individ/team/organisation 
Bättre nyttjande av personalens 
kompetens 
Underlättad kommunikation bland 
personalen 
Underlättad kommunikation landsting- 
externa vårdgivare 
Utveckla intern expertis och interna 
stödfunktioner 

Bättre tjänster 
Bättre medicinering 
Främja en lärande organisation 
Högre automatiseringsgrad  
Högre tillgänglighetsgrad 
Mer korrekta bedömningar 
Ökad användarvänlighet i 
patientinformationssystem 
Ökad motivation hos personalen  

Bättre arbetsvillkor 
Mindre stress 

Effektivare administration 
Säkrare hjälp 

Bättre nyttjande av personalens kompetens 
Bättre samordning/samverkan 

Bättre samarbete över enhetsgränser 
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Bättre samspel mellan 
individ/team/organisation 
Bättre/snabbare kommunikation med 
externa vårdgivare 
Underlätta kommunikation bland 
personalen 
Utveckla intern expertis och interna 
stödfunktioner 

Bättre översiktlighet  
Effektivare administration 
 Bättre kvalitet på information

  
Främja en lärande organisation 
Mer driftsäker teknik  

Förenkling av systemets uppbyggnad 
Minskat beroende av 
externa system 

Minskad olycksrisk 
Säkrare tjänster 

Bättre diagnostik 
Enhetligare vårdrutiner/regler 
Enklare rutiner  
Högre automatiseringsgrad 
Högre tillgänglighetsgrad 

  Tillgång till mer läkartid  
Kortare söktider 
Snabbare besked 
Snabbare omhändertagande 
Säkrare förskrivning  
Säkrare medicinering 
 Mindre stråldoser 
Säkrare registreringar 

Ökad motivation hos personalen 
 Bättre arbetsvillkor 

Mindre stress 
Tidsnytta 

Effektivare vård 
Bättre leveransservice 
Enklare rutiner  

Bättre tidsanvändning 
Färre provtagningar  
Snabbare receptförskrivning 

Högre automatiseringsgrad 
Kortare vårdtider 
Mindre fysiska transporter 
Snabbare besked 
Snabbare debitering 
Snabbare information  

  Enklare informationssökning  
Snabbare omhändertagande 



 - Bilaga 3 – sida 3 -

  Kortare köer  
Underlätta kommunikation  

Effektivare samordning/samverkan 
Snabbare kommunikation med externa vårdgivare 

 Effektivare möten 
Informationsnytta 

Bättre kvalitet på information 
Bättre underlag för information 

Mer aktuell information 
Ökad integration mellan landstingens IT-system 
Ökad redovisningskvalitet 

Eliminera dubbla informationsflöden  
Förbättrad tillgänglighet 

Bättre kommunikation med externa vårdgivare 
Underlätta kommunikation bland personalen 
Utveckla intern expertis och interna stödfunktioner 

Snabbare information  
Bättre översiktlighet 
Mindre pappershantering 
Mindre arkivhantering 
Enklare informationssökning  
Högre automatiseringsgrad 

Ökad informationsmängd 
 Bättre historiktillgång  
 Fördjupad statistik  

Skapa kunskapsbanker 
Kvalitetsnytta 

Bättre uppföljning av kvalitet 
Bättre vård 

Bättre diagnostik 
Bättre medicinering 
Bättre nyttjande av personalens kompetens 
Bättre rehabilitering 
Eliminera ”manuella, svaga moment” 
Enklare behålla erfarna medarbetare  
Högre automatiseringsgrad 
Mer korrekt hjälp 
Samarbete över enhetsgränser 
Snabbare omhändertagande 
Standardisering  

Effektivare administration 
Upplevelsenytta 

Bättre följsamhet till verksamhetens miljöpolicy 
Enklare behålla medarbetare  
Högre servicenivå  

Bättre konsultationsmöjligheter 
Bättre nyttjande av personalens kompetens 
Effektivisering 

Färre onödiga 
undersökningare/provtagningar 
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Mindre fysiska transporter 
Högre automatiseringsgrad 
Högre kundanpassning 

Bättre leveransservice 
Kortare leveranstid 
Ökad leveransprecision 
Ökad valfrihet  

Högre tillgänglighetsgrad 
Mindre antal missade patienter 
Mindre stressad personal 
Ökad planeringsmedvetenhet hos personal 

Imageskapande  
Mer positiv personal  
Mer professionellt bemötande 
Mindre negativ publicitet 
Synliggöra personalens arbete 
Ökat förtroende för landstinget 

Standardisering av tjänsteutbud 
Mjukvaruanvändningsnytta 

Automatiserad support 
Enklare informationssökning  

Bättre historiktillgång  
Förbättrad statistik 
Mer överblickbara hälsofunktioner 
Ökad användarvänlighet 

Ökad tillgänglighet 
Extern samhällsnytta 

Nytta för offentlig verksamhet 
Bättre arbetsvillkor 

Mindre stress 
Bättre följsamhet till lagar/föreskrifter 

Bättre informationssäkerhet 
Bättre samhällsplanering/forskning 
Bättre samordning/samverkan 

Partnerskap/allianser 
Skapande av kompetensnätverk 
Ökad kunskapsdelning 
Ökad integrering med andra system  
Ökad teknologiöverföring 
Ökade möjligheter för kommunikation med vården 

Förbättrad informationskvalitet 
Bättre underlag för information 
Fördjupad statistik  
Tillgång till kvalitetsregister 
Ökad redovisningskvalitet 

Förbättrad tillgänglighet 
Skapa kunskapsbanker 

Kortare sjukvårdsköer  
Bättre vårdplanering  
Ökad effektivisering 
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Högre sjukvårdsvolym 
Kortare rehabilitering 

Lägre kostnader 
Billigare läkemedel 
Bättre kostnadskontroll 
Mindre produktionsbortfall 

Privata organisationers nytta 
Bättre samordning/samverkan 

Bättre underlag för information 
Förbättringar för leverantörer 

Bättre orderhantering 
Kunskapsdelning 
Ökad integrering med andra system  
Skapa partnerskap/allianser 
Skapande av kompetensnätverk 
Ökade möjligheter för kommunikation med vården 

Förbättrad tillgänglighet 
Förbättrad informationskvalitet 

Fördjupad statistik  
Skapa kunskapsbanker 

Lägre kostnader 
Mindre produktionsbortfall 
Minskade kostnader för sjukskrivningar 

Ökad förnyelsehastighet  
Miljönytta 

Bättre följsamhet till verksamhetens miljöpolicy 
Bättre hänsyn till lokala miljöfrågor 

Effektivisering 
Förbättrad avfallshantering 
Förbättrad kemikalieanvändning 
Mindre pappershantering 

Minskad olycksrisk 
Mer driftsäker teknik  

Intern organisationsnytta   
Tidsnytta 

Förbättrade ledtider 
Bättre samordning/samverkan 

Bättre orderhantering 
Bättre samspel mellan 
individ/team/organisation 
Effektivare möten 
Integrering med andra system  
Samarbete över enhetsgränser 
Snabbare kommunikation med externa 
vårdgivare 

Mer driftsäker teknik  
Kortare underhållstider 

Kortare vårdtider 
Högre automatiseringsgrad 
Effektivare vårdplanering 
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Bättre vårdplaner  
Effektivare utvärderingar 
Tydligare planering 

Eliminera ”manuella, svaga moment” 
Förenkling av systemets uppbyggnad 

Färre 
undersökningare/provtag-
ningar 

Kortare rehabilitering 
Mindre beroende av externa system 
Mindre resor för personal 
Snabbare omhändertagande av patienter 
Snabbare receptförskrivning 

Tillgång till mer personaltid  
Bättre arbetstidsutnyttjande 
Bättre nyttjande av personalens  
kompetens 
Effektivare ronder 

Underlättad kommunikation  
Snabbare besked  
Snabbare internkommunikation 

Ökad användarvänlighet  
Kortare köer  
Mindre söktid 

Mer tillgänglig information 
Bättre historiktillgång  
Bättre konsultationsmöjligheter 
Enklare informationssökning  
Mer överblickbara hälsofunktioner 
Tillgång till kvalitetsregister 
Ökade möjligheter för extern 
kommunikation 
Ökad samordning/integration mellan 
landstingens IT-system 

Snabbare tillgång till information  
Högre automatiseringsgrad 
Bättre dokumentationsstruktur 
Bättre översiktlighet  
Mindre arkivhantering 
Mindre pappershantering 
Snabbare internkommunikation 

Större överskådlighet på enheterna 
Ökad användarvänlighet  

Personalnytta 
Nöjdare personal 

Ökad användarvänlighet 
Bättre översiktlighet 
Enklare rutiner  
Högre automatiseringsgrad 
Mer tillgänglig information 
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Bättre följsamhet till verksamhetens miljöpolicy 
Bättre samspel individ/team/organisation 

Effektivare möten 
Möjlighet till distansarbete hemifrån 
Samarbete över enhetsgränser 
Skapa teamanda 
Underlätta kommunikation bland 
personalen 

Imageskapande  
Ökat förtroende för landstinget 

Lägre personalomsättning  
Ökad motivation hos personalen  

Bättre arbetsvillkor 
Bättre nyttjande av personalens 
kompetens 
Bättre tidsanvändning 
Intressanta 
vidareutvecklingsmöjligheter 

Ökad kunskapsdelning 
Mer intressanta arbetsuppgifter 
Mer tid för patienten 
Mindre stress 
Minskad olycksrisk 
Större handlingsfrihet 
Synliggörande av personalens arbete 
Ökad feedback 

Höjd kompetens 
Bättre nyttjande av personalens kompetens 

Effektivare vårdplanering 
Ökad kunskapsdelning 
Samarbete över enhetsgränser 
Större handlingsfrihet 

Förbättrad informationstillgänglighet 
Ökad informationsmängd 

Förbättrad informationskvalitet 
Underlätta kommunikation 

Skapa kompetensnätverk 
Utveckla interna stödfunktioner 
Ökad feedback 
Ökade möjligheter för extern 
kommunikation 

Utveckla intern expertis 
Effektivare utbildning 

Ökad planeringsmedvetenhet hos personal 
Skapa nya arbetssätt 

Bättre samspel individ/team/organisation 
Möjlighet till distansarbete hemifrån 
Samarbete över enhetsgränser 
Större handlingsfrihet 

Bättre vårdplanering 
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Bättre utnyttjande av lokaler och 
utrustning 
Effektivare möten 
Enhetligare vårdrutiner/regler 
Mindre fysiska transporter 

Högre automatiseringsgrad 
Underlätta kommunikation bland personalen 

Ökad feedback 
Ökad integration med andra system  

Förbättrad personalsäkerhet 
Bättre arbetsvillkor 

Mindre stress 
Underlätta kommunikation bland personalen 

Informationsnytta 
Ökad informationsmängd 

Bättre underlag för information 
Effektivare utvärderingar 
Skapa kunskapsbanker 

Ökad samordning/integration mellan landstingens 
informationssystem 

Förbättrad informationskvalitet 
Mer tillgänglig information 

Bättre dokumentationsstruktur 
Bättre tillgång till kvalitetsregister 
Bättre underlag för information 
Fördjupad statistik  
Ökad samordning/integration mellan  
IT-system 

Samarbete över enhetsgränser 
Ökad redovisningskvalitet 
Ökad standardisering 

Högre automatiseringsgrad  
Förbättrad tillgänglighet 

Bättre historiktillgång  
Mer driftsäker teknik  
Ökad användarvänlighet  

Bättre konsultationsmöjligheter 
Högre automatiseringsgrad 

Mindre arkivhantering 
Mindre pappershantering 

Möjlighet till distansarbete hemifrån 
Snabbare information  

Ökad samordning/integration mellan IT-system 
Ökad kunskapsdelning 

Säkerhetsnytta 
Bättre följsamhet till verksamhetens miljöpolicy 
Bättre samordning/samverkan 

Bättre samspel individ/team/organisation 
Ökad integrering med andra system 
Mindre fysiska transporter 
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Skapande av kompetensnätverk 
Snabbare internkommunikation 
Ökade möjligheter för extern kommunikation 
Ökad teknologiöverföring 

Driftsäkrare teknik  
Bättre systemövervakning 

Förbättrad kontroll över system 
Bättre versionshantering 
Bättre översiktlighet  
Kortare underhållstider 
Ökad standardiseringsgrad 

Förbättrad informationskvalitet 
Eliminera risk att information saknas 
Eliminera risk att information är felaktig 

Ökad automatiseringsgrad 
Ökad informationsmängd 

Bättre beslutsunderlag 
Bättre dokumentationsstruktur 
Bättre uppföljning 
Förbättrad tillgänglighet 

Ökad informationssäkerhet 
Beslutsstödjande nytta 

Bättre uppföljning 
Bättre intäktsuppföljning 
Bättre offertuppföljning 
Bättre samordning/samverkan 

Skapande av kompetensnätverk 
Ökade möjligheter för extern 
kommunikation 

Bättre uppföljning av kvalitet 
Bättre uppföljning av villkor 
Förbättrad informationskvalitet 
Underlätta kommunikation bland personalen 
Utveckla intern expertis och stödfunktioner 

Bättre nyttjande av personalens 
kompetens 
Mer kunskapsdelning 

Ökad informationsmängd 
Bättre dokumentationsstruktur 
Bättre historiktillgång  
Fördjupad statistik  
Mer tillgänglig information 
Ökad feedback 

Bättre beslutsunderlag 
Bättre följsamhet till lagar/föreskrifter 
Bättre följsamhet till verksamhetens miljöpolicy 
Bättre samordning/samverkan 

Bättre konsultationsmöjligheter 
Kunskapsdelning 
Samarbete över enhetsgränser 
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Utveckla interna stödfunktioner 
Ökade möjligheter för extern 
kommunikation 

Bättre underlag för budgetering 
Bättre underlag för debitering 
Bättre underlag för planering 
Förbättrad informationskvalitet 
Mer utvecklingsbar teknik  
Underlätta kommunikation bland personalen 
Ökad informationsmängd 

Bättre historiktillgång  
Fördjupad statistik  
Mer tillgänglig information 

Verksamhetsnytta 
Bättre vårdplanering 

Bättre samspel individ/team/organisation 
Bättre nyttjande av personalens 
kompetens 
Samarbete över enhetsgränser 
Underlätta kommunikation bland 
personalen 
Utveckla intern expertis och interna 
stödfunktioner 
Ökad intuivitet i verksamhetsrutiner 

Bättre underlag för information 
Bättre kommunikation med externa 
vårdgivare 
Bättre konsultationsmöjligheter 
Bättre uppföljning 
Förbättrad informationskvalitet 

Förbättrad statistik 
Mer korrekta bedömningar 
Mer tillgänglig information 
Ökad feedback 

Effektivare vårdplanering 
Bättre beslutsunderlag 
Bättre diagnostik 

Snabbare besked 
Säkrare besked 

Bättre översiktlighet  
Effektivare möten 
Ökad flexibilitet  
Ökad planeringsmedvetenhet hos 
personal 
Ökad standardiseringsgrad 

Bättre samordning/samverkan 
Bättre samspel individ/team/organisation 

Samarbete över enhetsgränser 
Snabbare internkommunikation 
Ökad flexibilitet  
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Högre automatiseringsgrad 
Bättre integrering med andra system 

Bättre versionshantering 
Högre standardiseringsgrad 

Skapande av kompetensnätverk 
Skapa onlinesamverkan 
Skapa partnerskap/allianser 

Bättre extern kommunikation 
Effektivare leverantörskontroll 
Enklare med teknisk support 

Bättre teknik 
Effektivare teknik 
Kortare underhållstider 

Bättre översiktlighet  
Mer driftsäker teknik  

Bättre systemövervakning 
Förbättrad kontroll över 
system 

Högre standardiseringsgrad 
Utvecklingsbar teknik  

Bättre versionshantering 
Bättre kontinuitet 
Mer generell lösning för anpassning 
till senare projekt  
Integrering med andra system  
Mer utbytbar teknik  

Ökad förnyelsehastighet  
Bättre versionshantering 
Ökad teknologiöverföring 

Effektivare resursallokering 
Bättre beslutsunderlag 
Bättre nyttjande av personalens kompetens 

Högre automatiseringsgrad 
Bättre tidsanvändning 

Enklare rutiner  
Mindre resor  
Snabbare information  
Snabbare kommunikation 
Tillgång till mer läkartid  

Bättre utnyttjande av lokaler och utrustning 
Möjlighet till distansarbete hemifrån 
Färre onödiga 
undersökningare/provtagningar 

Förenkling av systemets uppbyggnad 
Ej beroende av externa system 

Ökad flexibilitet  
Ökad integrering med andra system  

Bättre orderhantering 
Bättre leveransservice 

Högre volym 
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Processnytta 
Bättre följsamhet till verksamhetens miljöpolicy 
Ej beroende av externa system 

Ej beroende av dyra experter 
Utveckla intern expertis och interna stödfunktioner 
Ökad teknologiöverföring 

Färre onödiga undersökningare/provtagningar 
Förenkling av systemets uppbyggnad 

Bättre integrering med andra system  
Färre fysiska transporter 

Mindre produktionsbortfall 
Effektivare administration 

Mindre arkivhantering 
Mindre pappershantering 

Enhetligare vårdrutiner/regler 
Högre automatiseringsgrad 

Ökad intuivitet i verksamhetsrutiner 
Organisationsfrämjande nytta 

Bättre följsamhet till verksamhetens miljöpolicy 
Högre servicenivå  

Bättre beslutsunderlag 
Bättre uppföljning 
Effektivare administration 
Eliminera ”manuella, svaga moment” 
Högre kundanpassning 
Högre tjänstekvalitet 
Ökad förnyelsehastighet  

Bättre imageskapande  
Mindre negativ publicitet 
Stärkt IT-infrastruktur 
Ökat förtroende för landstinget 

Underlätta rekrytering  
Skapa teamanda 

Utveckla intern expertis och interna stödfunktioner 
Främja en lärande organisation 
Ökad kunskapsdelning 
Skapande av kompetensnätverk 
Skapa kunskapsbanker 

Ökad flexibilitet  
Förenkling av systemets uppbyggnad 
Större handlingsfrihet 

Underlätta dimensionering 
Underlätta organisering 

Ökad teknologiöverföring 
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BILAGA 4 – NYTTOBERÄKNING FÖR PROJEKT AUTOMATISERAD 
DATAFÅNGST VID UPPSÖKANDE VERKSAMHET 
 
 
Tabell 1. Nyttoanalys för projekt Automatiserad datafångst vid uppsökande verksamhet (se 
bilaga 5), utförd med nyttovärderingsmodellen ur bilaga 3. 
 
Nyttoanalys för användande av PDA vid UV  
  
Bedömda mervärden  
Mervärde Bedömd nytta 

Extern patientnytta  

Lägre kostnader för patienten – Lägre kostnader för läkemedel  1 000,00 kr 

Lägre kostnader för patienten – Mindre resekostnader  5 000,00 kr 

Säkerhetsnytta – Bättre följsamhet till lagar/föreskrifter 1 000,00 kr 

Säkerhetsnytta – Bättre rehabilitering för patienten 5 000,00 kr 

Säkerhetsnytta – Bättre översiktlighet för patienten 5 000,00 kr 

Säkerhetsnytta – Mer korrekt hjälp – Bättre samordning/samverkan – Bättre 
samarbete över enhetsgränser 10 000,00 kr 

Säkerhetsnytta – Mer korrekt hjälp – Bättre samordning/samverkan – Bättre 
samspel mellan individ/team/organisation 10 000,00 kr 

Säkerhetsnytta – Mer korrekt hjälp – Bättre samordning/samverkan – Bättre 
nyttjande av personalens kompetens 10 000,00 kr 

Säkerhetsnytta – Mer korrekt hjälp – Bättre samordning/samverkan – 
Underlättad kommunikation bland personalen 5 000,00 kr 

Säkerhetsnytta – Mer korrekt hjälp – Bättre samordning/samverkan – 
Utveckla intern expertis och interna stödfunktioner 5 000,00 kr 

Säkerhetsnytta – Mer korrekt hjälp – Bättre tjänster – Bättre medicinering 5 000,00 kr 

Säkerhetsnytta – Mer korrekt hjälp – Bättre tjänster – Främja en lärande 
organisation 5 000,00 kr 
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Säkerhetsnytta – Mer korrekt hjälp – Bättre tjänster – Högre 
automatiserinsgrad 10 000,00 kr 

Säkerhetsnytta – Mer korrekt hjälp – Bättre tjänster – Mer korrekta 
bedömningar 10 000,00 kr 

Säkerhetsnytta – Mer korrekt hjälp – Bättre tjänster – Ökad motivation hos 
personalen 10 000,00 kr 

Säkerhetsnytta – Mer korrekt hjälp – Säkrare hjälp – Bättre nyttjande av 
personalens kompetens 10 000,00 kr 

Säkerhetsnytta – Mer korrekt hjälp – Säkrare hjälp – Bättre översiktlighet 5 000,00 kr 

Säkerhetsnytta – Mer korrekt hjälp – Säkrare hjälp – Effektivare 
administration – Bättre kvalitet på information 5 000,00 kr 

Säkerhetsnytta – Mer korrekt hjälp – Säkrare hjälp – Mer driftsäker teknik -10 000,00 kr 

Säkerhetsnytta – Mer korrekt hjälp – Säkrare hjälp – Säkrare tjänster – 
Säkrare förskrivning 5 000,00 kr 

Informationsnytta – Bättre kvalitet på information 10 000,00 kr 

Informationsnytta – Ökad informationsmängd – Bättre historiktillgång 5 000,00 kr 

Servicenytta – Enklare behålla medarbetare 5 000,00 kr 
Summa extern patientnytta 132 000,00 kr 
  
Extern samhällsnytta  

Kommuner och statliga organisationers nytta – Bättre 
samordning/samverkan 10 000,00 kr 

Kommuner och statliga organisationers nytta – Bättre 
samordning/samverkan – Ökad integrering med andra system 10 000,00 kr 

Miljönytta – Effektivisering – Mindre pappershantering 5 000,00 kr 
Summa extern samhällsnytta 25 000,00 kr 
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Intern organisationsnytta 

Tidsnytta – Förbättrade ledtider – Bättre samordning/samverkan – Bättre 
samspel mellan individ/team/organisation 10 000,00 kr 

Tidsnytta – Förbättrade ledtider – Bättre samordning/samverkan – 
Effektivare möten 5 000,00 kr 

Tidsnytta – Förbättrade ledtider – Bättre samordning/samverkan – 
Integrering med andra system 10 000,00 kr 

Tidsnytta – Förbättrade ledtider – Tillgång till mer personaltid – Bättre 
arbetstidsutnyttjande 96 000,00 kr 

Tidsnytta – Mindre söktid – Mer tillgänglig information – Enklare 
informationssökning 20 000,00 kr 

Tidsnytta – Mindre söktid – Mer tillgänglig information – Mer överblickbara 
hälsofunktioner 20 000,00 kr 

Tidsnytta – Mindre söktid – Mer tillgänglig information – Ökade möjligheter 
för extern kommunikation 20 000,00 kr 

Tidsnytta – Mindre söktid – Mer tillgänglig information – Ökad 
samordning/integration mellan landstingens IT-system 30 000,00 kr 
Personalnytta – Nöjdare personal 50 000,00 kr 

Personalnytta – Nöjdare personal – Imageskapande 50 000,00 kr 

Personalnytta – Nöjdare personal – Ökad motivation hos personalen 50 000,00 kr 

Informationsnytta – Förbättrad informationskvalitet 20 000,00 kr 
Säkerhetsnytta – Driftsäkrare teknik -10 000,00 kr 

Säkerhetsnytta – Förbättrad informationskvalitet 20 000,00 kr 

Säkerhetsnytta – Ökad informationsmängd 20 000,00 kr 

Beslutsstödjande nytta – Bättre uppföljning 30 000,00 kr 

Beslutsstödjande nytta – Bättre beslutsunderlag 30 000,00 kr 

Verksamhetsnytta – Bättre vårdplanering 50 000,00 kr 
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Verksamhetsnytta – Bättre samordning/samverkan 50 000,00 kr 

Processnytta – Färre onödiga undersökningar/provtagningar 10 000,00 kr 

Processnytta – Mindre produktionsbortfall 50 000,00 kr 

Organisationsfrämjande nytta – Bättre imageskapande 20 000,00 kr 

Organisationsfrämjande nytta – Underlätta rekrytering 50 000,00 kr 
Summa intern organisationsnytta 701 000,00 kr 
  
Summa extern nytta 157 000,00 kr 
Summa intern nytta 701 000,00 kr 
Summa total nytta 858 000,00 kr 
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BILAGA 5 – BESKRIVNING AV PROJEKT AUTOMATISERAD DATAFÅNGST VID 
UPPSÖKANDE VERKSAMHET FÖR FOLKTANDVÅRDEN VID NORRBOTTENS 
LÄNS LANDSTING  
 
Norrbottens Läns Landsting är ansvarigt för att personer boende på servicehus, gruppboenden 
m m erbjuds uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård. Denna uppsökande 
verksamhet (UV) utförs f n av Folktandvården i Norrbotten. Verksamheten omfattar ca 2900 
uppsök per år och inbegriper 
• att i samråd med personalen på boendet erbjuda de boende en regelbunden kostnadsfri 
munhälsobedömning 
• att tandvårdspersonalen tillsammans med den boende och vårdpersonalen skapar rutiner för 
munhygien 
• att ge både skriftlig och muntlig information och praktisk instruktion till de boende och 
vårdpersonal 
• att efter munhälsobedömning vid behov hänvisa de boende till tandläkare, i första hand till 
de boendes egna tandläkare 
• att utse en kontaktperson inom Folktandvården och lämna uppgifter om hur denne kan nås 
• att ge telefonkonsultationer när de boende och vårdpersonal så önskar 
• att vid behov ge akut hjälp till tandvård 
• tillhandahålla information och uppgifter så att HSA kan utvärdera verksamheten 
 
Under sommaren 2003 utarbetade man en förstudie vid NLL. Denna syftade till att ta fram ett 
fakta- och ekonomiskt underlag för en övergång från pappersbaserad till elektronisk 
datafångst vid Folktandvården i Norrbottens uppsökande verksamhet via användande av 
Personal Digital Assistants. För att värdera nyttan av elektronisk datafångst har man använt 
kostnadsanalysmetoden Total Value of Ownership. 
 
Nuläge 
 
Den nuvarande verksamheten inbegriper många olika deltagare i landstingsverksamheten. 
Förstudien inleddes därför med en kartläggning av det nuvarande dataflödet vid manuell data- 
och dokumenthantering.  
 
Tandvårdspersonalen som utför de praktiska momenten i den uppsökande verksamheten, d v s 
besöken hos vårdtagarna, är legitimerade tandhygienister som arbetar antingen ensamma eller 
parvis tillsammans med en tandsköterska. Dessa utför själva munvårdsbedömningen och 
dokumenterar denna på blanketter. Tandvårdspersonalens uppdrag börjar så snart personalen 
på ett äldreboende eller enskilt boende har ansökt om och beviljats uppsökning på 
vårdtagarnas vägnar. Den eller de som uppsöker boendet påbörjar verksamheten på 
hemmakliniken med att förbereda Munhälsobedömningskort, Hälsokort, och Munvårdskort. 
Dessa fylls i för hand under uppsöken och då tandvårdspersonalen återvänt till 
hemmakliniken vidtar lejonparten av administrationsarbetet. En tidrapport genereras för 
uppsöket, boendeförteckningen och Hälsokorten kopieras och skickas till 
Samhällsodontologiska Enheten (SO) vid NLL tillsammans med en kopia av tidrapporten. 
Originalhandlingarna arkiveras sedan. Om Munvårdskorten ej fylldes i på boendet p g a 
tidsbrist så administreras och skickas de från kliniken till äldreboendepersonalen per post. Om 
någon av de undersökta vårdtagarna behöver komma i kontakt med tandläkare eller få annan 
tandvård utförd bokas tider för detta. 
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Administratören vid SO erhåller tidrapporter samt Hälsokort från de olika 
tandvårdsklinikerna. Dennes arbete börjar med avstämning av uppgifter på timrapporterna 
gentemot Hälsokorten. Har felaktigheter uppstått vidtar en omfattande rundringningsprocess 
till klinikerna för korrigering av uppgifterna. Sedan sammanställs taxaunderlag för de olika 
formerna av UV för hand enligt gällande prisuppgifter. Administratören för in alla uppgifter 
på dator. En separat fil används för den medicinska munhälsobedömningen och en annan för 
tidsbedömningen som skall utgöra del av fakturaunderlaget gentemot uppdragsgivaren 
(Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) vid NLL). Bokföringsordern (intern 
fakturasammanställning för NLL) skickas till HSE tillsammans med Hälsokorten och en kopia 
av tidrapporten (originalhandlingen arkiveras på SO). Då administatören vid HSE har slutfört 
behandlandet av Hälsokorten sänds de åter till administratören vid SO som då arkiverat dem. 
Inmatandet av Hälsokort på persondator omfattar ca 2600 olika kort per år. Här förs 
bakgrundsinformation om vårdtagarna in, munhälsobedömning samt uppgifter om den 
tandvårdspersonal som utfört uppsökningen. En gång om året genererar administratören också 
en årssammanställning över UV i rapportform. 
 
HSE är beställare av UV som för närvarande levereras av Folktandvården i Norrbotten. 
Utredarna tar fram underlag för upphandlingar tillsammans med Inköpsavdelningen. 
Utredaren vid HSE attesterar och vidarebefordrar de UV-dokument (Hälsokort, tidrapporter 
och bokföringsordrar) denne får från SO till enheten för Administrativ Service (AS) för vidare 
administration. En gång om året sammanställer utredaren statistik över UV-verksamheten. 
 
AS mottager Hälsokort, tidrapporter och bokföringsordrar från SO via HSE. Dessa undersöks 
så att den nedskrivna informationen stämmer. Sedan matas uppgifterna in i en persondator. 
Tidrapporterna arkiveras vid AS och till sist sänds Hälsokorten åter till SO för arkivering. 
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Figur 1. Skiss över dataflöde med manuell dokumenthandering vid Uppsökande verksamhet. 
 
 
Som framgår innefattar UV en stor mängd dokumenthantering och –vidarebefordringar. En 
sammanfattande bild av detta går att utläsa ur figur 1. För närvarande beräknas kostnaderna 
för administration av, utförande av och material till uppsökande verksamhet till ca 486 000 kr 
per år (se tabell 1). 
 
 
Tabell 1. Nuvarande förbrukning av tid- och materialresurser för UV inom NLL. 
 
Aktivitet Timmar Resurskostnad Per akt. Antal 

akt./år 
Summa 

Praktisk UV, th 
(ensam) 

0,2 170,44 kr 34,09 kr 1450 49 428,35 kr 

Administrativ UV, th 
(ensam) 

0,3 170,44 kr 51,13 kr 1450 74 142,52 kr 

Praktisk UV, th + tsk 0,15 321,63 kr 48,24 kr 1450 69 955,07 kr 
Administrativ UV, th + 
tsk 

0,3 170,44 kr 51,13 kr 1450 74 142,52 kr 

Restider, th 0,5 170,44 kr 85,22 kr 145 12 357,09 kr 
Restider, th + tsk 0,5 321,63 kr 160,82 kr 145 23 318,36 kr 
Administratör, SO 0,25 209,50 kr 52,38 kr 2900 151 887,50 kr 
Adm, SO, årsrapport 8 209,50 kr 1 676,00 kr 1 1 676,00 kr 
Inköp Hälsokort   1,00 kr 1450 1 450,00 kr 
Inköp Munvårdskort   1,00 kr 2900 2 900,00 kr 
Inköp "gula remsor"   1,00 kr 2900 2 900,00 kr 

Administrerar 
Hälsokort och 
tidrapport 

Äldreomsorgspersonal 

UV-personal (kliniker) 

Administratör (SO) 

Utredare (HSE) 

Administratör (AS) 

1. Erbjudande om 
    munhälsobedömning 

2. Personförteckning 
4. Hälsokort  5. Hälsokort 6. Munvårdskort 

3. Gamla Hälso kort 

8. Boendeförteckning 
    Tidrapport,  
    Hälsokort(kopia) 

10. Tomma ”gula remsor”,  
      tidrapporter,  Hälso- 
      och Munvårdskort 

9. Beställer  tomma 
    ”gula remsor”, Hälso- 
     och Munvårdskort 

Administrerar 
erbjudande, 
Hälsokort och 
personförteckning 

Administrerar 
”gula remsor”, 
Hälso- och  
Munvårdskort 

Administrerar 
bokförings- 
order och  
Hälsokort 

11. Bokförings- 
      order, tidrapporter  
      och Hälsokort 

15. Hälsokort 

16. Hälsokort 

Arkiv,  
SO 

Inköp 

Arkiv,  
klinik 

7. Hälsokort 

12. Bokförings- 
      order, tidrapporter 
      och Hälsokort 

14. Hälsokort 

Attesterar 
bokförings- 
order 

 
13. Tidrapporter 
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Administratör, HSE 8 224,80 kr 1 798,40 kr 1 1 798,40 kr 
Administratör, Boden 8 164,60 kr 1 316,80 kr 12 15 801,60 kr 
Kopieringskostnader   1,50 kr 3000 4 500,00 kr 
Total summa     486 257,40 kr 
 
 
Målbild 
 
Målet med digital datafångst inom Folktandvården vid NLL:s uppsökande verksamhet är att 
minska den administrativa bördan på tandhygienister genom en övergång från fångst och 
lagring av vårdtagaruppgifter på papper till digital datalagring. Detta innebär konkret att den 
uppsökande personalen undgår kopiering, försändning och arkivering av Hälso-, 
Munvårdskort och tidrapporter, samt minskar mängden arkiverat pappersmaterial på 
klinikerna. Tandhygienistens arbete rörande uppsökande verksamhet kommer att förändras i 
den mening att istället för att för hand förbereda, fylla i Hälsovårdskort och efteradministrera 
dessa kommer tandhygienisten att medföra en handdator, s k PDA, med specialutformad 
mjukvara. Data hämtas först från någon av klinikernas accesspunkter till det vårdtekniska 
administrativa systemet (VAS) (via server-klientapplikation). Sedan uppdateras 
patientinformationen direkt på PDA:n under uppsöket för att slutligen digitalt överföras till en 
databas i VAS-systemet. VAS är en integrationslösning för flertalet av NLL:s 
informationssystem. Data finns sedan tillgängliga för de administratörer på SO, HSE och 
enheten för AS som alla använder dessa uppgifter för att sammanställa statistik. Figur 2 visar 
en idéskiss över hur dataflödet kommer att förenklas m h a elektronisk datahantering. 
 
 

 
 
Figur 2. Idéskiss över hur dataflöde förenklas m h a elektronisk datahantering. 
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Administrerar 
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VAS 

= Elektroniskt dataflöde 
   av erforderlig information 
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Nyttoanalys 
 
Projektet förväntades generera besparingar i form av förenklade informationsrutiner och 
automatisering av dataflöde. Vidare antog man också att man kunde uppnå andra effekter 
såsom att PDA-enheterna skulle önska tandhygienistyrkets status genom att göra det mer 
högteknologiskt. Man trodde bl a också av samma anledning att PDA-enheterna skulle stärka 
NLL:s varumärke. För att göra detta rättvisa valde man att utföra en nyttovärdering med Total 
Value of Ownership-metodiken. För att finna nyttorna använde man brainstorming. Nyttorna 
värderades sedan uppskattningsvis. 
 
 
Tabell 2. Nyttoanalys. 
 
Nyttoanalys för användande av PDA vid UV  
   
Bedömda nyttovärden   
Nyttovärde Bedömd nytta Kommentar 
FTV:s varumärke, rekryteringar 50 000,00 kr Stärkning av varumärke, 

ingen ökad rekrytering 
Vårdsäkerhet 823,79 kr 2900 uppsök, 5 promille 

problem, 20 min/st, thyg 
Effektivare vård 10 000,00 kr Bättre anamnes 
Bättre komm. med vårdgivare 10 000,00 kr  
Nya tjänster 0,00 kr Osäkert 
Bättre uppföljning och utvärdering 20 000,00 kr  
Summa 90 823,79 kr  
   
Rationaliseringsvinster   
Kostnadsställe Besparing Kommentar 
Minskat resursbehov för adm. 225 527,22 kr Nulägeskostnader minus 

ditto år 3 
Summa 225 527,22 kr  
Ökande driftskostnader -86 000,00 kr  
Totalt nyttovärde 230 351,01 kr  
 
 
Den ekonomiska nyttan av elektronisk datahantering vid UV framgår ur tabell 2. Här återfinns 
direkta ekonomiska besparingar under rationaliseringsvinster i form av minskade resursbehov 
för administration av verksamheten (bl a genom avveckling av en halvtidsadministratörstjänst 
vid SO omfattande ca 169 000 kr inklusive sociala avgifter) och indirekta besparingar finns 
referrerade till under nyttovärden. FTV:s varumärke bedöms stärkas då PDA-enheterna som 
status- och högteknologisymbol kommer att vara synbar ute bland allmänheten. Däremot 
antas projektet inte få någon märkbar effekt på framtida personalrekryteringar. PDA-
enheterna förutsätts öka vårdsäkerheten vilket genererar en smärre besparing. Genom att 
patienternas anamneser förbättras och hålls uppdaterade bättre genom direktåtkomst via VAS 
finns här en nytta av systemet. Den elektroniska datalagringen skapar också bättre 
förutsättningar för informationsutbyte mellan tandvården och personalen på äldreboendena. 
Det är dock osäkert i nuläget om det nya systemet genererar några nya tjänster, 
huvudfunktionaliteten kommer att vara densamma som i det nuvarande systemet. Slutligen 
leder systemförändringen till bättre tillgång till uppgifter för uppföljning och utvärdering. 
Totalt beräknas övergången till det nya systemet ha ett icke-monetärt nyttovärde om ca 91 
000 kr per år och inkluderat direkta monetära nyttor blir detta ca 230 000 kr per år. 
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Systemlösning 
 
Datasystemet som projektet syftade att utveckla beskrivs i idéskissen i figur 3. 
 

 
Figur 3. Ideskiss över programflöde för elektronisk datafångst.  
 
 
Figur 3 visar att systemlösningen för automatiserad datafångst inbegriper två huvudsakliga 
applikationer, en applikation för PDA och en modifiering av VAS-gränssnittet för att kunna 
sända/ta emot data från PDA-enheten. Programmet som skulle utvecklas för PDA-enheten var 
av formulärinmatningskaraktär med temporära databaser som genom TCP/IP-anslutning 
överförs till och från VAS. En idéskiss över ett formulär i PDA-applikationen återfinns i figur 
4. Denna är identisk med det tidigare pappersdokumentet den ersätter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dockning Share db VAS PDA 

-särkskilt boende 
-enskilt boende 
3 – 5000 /år 

Inloggnin 
(som VAS) 
Kryptering 
Datafångst i formulär 
Signering låser 

Töm 

Ladda 

spec 
vgiv  ID 
pat ID 
VAS kluster 4 
   ”försättsblad” 
            -tidigare sjd 
            - medicin 
            - särsk. hänsyn 

Via applikations- 
användargränssnitt 

Felhantering/ändring 
efter signering i PDA 

Munvårdskort 

Rapport 
(VAS alt datalager) 

Req utfört 

 Munvårdskort, välj institution:  
 Munvårdskort, välj institution:  
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Figur 4. Idéskiss över PDA-applikation, del av Munvårdskortsinmatning. 
 

Institutionsnamn 1 
Institutionsnamn 2 
Institutionsnamn 3 
Institutionsnamn 4 

 Munvårdskort, välj institution:  
 Munvårdskort, välj institution: 


