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Förord 

Det hade inte varit möjligt att genomföra denna uppsats utan den hjälp vi har 

fått från våra respondenter på Värmlands landsting. Därför vill vi rikta ett stort 

tack till er för att ni har lagt ned tid och ställt upp på att låta er intervjuas av oss. 

Vi vill också tacka vår handledare Markus Fellesson som under hela uppsatsens 

gång har varit tillgänglig och kunnat besvara våra funderingar och ge oss goda 

råd.  
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Sammanfattning 

Lokalkostnader står för en betydande del av Sveriges landstings kostnader. 

Därför är det av stor vikt att denna resurs utnyttjas på ett så effektivt sätt som 

möjligt. Det finns egentligen två olika hyresmodeller som landsting tillämpar 

gällande sina lokaler. En variant är internhyresmodellen, där de delverksamheter 

som finns inom landstinget själva ansvarar för sina lokalkostnader. Den andra 

modellen, som författarna har valt att fokusera på, innebär att 

delverksamheterna inom landstinget inte själva står för de kostnader deras 

lokaler medför. Det vill säga att lokalerna de använder är en fri nyttighet för 

dem. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur landsting som tillämpar 

den senare modellen kan ta del av de fördelar som uppkommer vid användandet 

av en intern hyresmodell. Forskare är överens om att dessa fördelar framförallt 

utgörs av kostnadsmedvetenhet och naturliga incitament till att från 

användarens sida hushålla med sina lokalkostnader. För att kunna knyta dessa 

fördelar till en modell där lokalanvändning inte är en kostnad för användaren 

presenterar teorikapitlet i denna uppsats teorier angående helhetstänkande, 

informationspridning och motivation inom organisationer.  

I studien har författarna använt en kvalitativ metod, där den information som 

krävts har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Författarna har 

utgått från Värmlands landsting, och har intervjuat tio respondenter med olika 

befattning i organisationen för att få kunna se problemet från olika perspektiv. 

Resultatet av dessa visar att problemet ofta grundar sig i svårigheter gällande 

helhetsperspektiv, informationsutbyten och motivation. Alternativa lösningar 

för hur lokaler kan nyttjas effektivare uppdagades också under intervjuerna. 
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Abstract 

Costs due to premises stands for a significant part of the total costs in the 

Swedish county councils. Therefore it is important that this resource is managed 

in an efficient way. Swedish county councils normally choose between two 

different types of rental models regarding their premises. One of them is based 

on internal rents, where the users are in charge for the costs of their premises. 

The second model, which the authors have chosen to focus on, means that the 

users are provided with their premises, without being in charge of the costs of 

them.  For county councils who use this model premises seems to be a free 

utility for the users. The purpose of this paper is to examine in which ways 

county councils, which use the second model, are able to apply the pros that 

comes with using an internal-rent model. Previous research shows that these 

pros most often consists of cost consciousness and a natural incentive to an 

economical course of action regarding premises. The theory chapter presents 

theories which could help organizations to reach these pros in an alternative way 

even though the county councils use a rental model where premises are not a 

cost that affect the user.  

The authors of this paper have used a qualitative method in the study, where 

semi-structured interviews were used to collect the information needed. The 

county council of Värmland was a standing point in the study, where ten 

respondents with different positions in the organization was interviewed. These 

persons were interviewed because the authors wanted to see the problem from 

different points of view. The result of the interviews shows that the problems 

often are based in difficulties regarding comprehensive views, exchange of 

information and motivation. Alternative solutions regarding the problem are 

also discussed during the interviews. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet kommer en bakgrund till uppsatsen framföras, denna leder till en 

problemformulering som i sin tur leder till syftet med studien.  Avgränsningar kommer också 

att presenteras i det inledande kapitlet. 

1.1. Bakgrund 

Den offentliga sektorn i Sverige är en av världens största procentuellt sett och 

utgör nästan 50 % av BNP. Anläggningar, främst för vård och utbildning, står 

för en stor del av kostnaden (Lind & Lundström 2010). Landsting i Sverige har 

som huvudsaklig uppgift att driva regional hälso- och sjukvård. Ökade 

kostnader för landstingen har medfört effektiviseringskrav som påverkar alla 

delverksamheter. Lokalkostnaderna för de olika verksamheterna i landstingen 

står för en stor kostnad och en effektivisering av dessa kan därför spara 

organisationen stora summor på sikt (Lindqvist & Bernow 2014). 

Tidigare forskning har belyst vikten av ett väl fungerande lokalutnyttjande i 

organisationer. I både den privata och offentliga sektorn har fastighetsfrågan 

blivit allt mer uppmärksammad och fastigheterna har blivit erkända som en 

strategisk resurs vilken kan bli bättre utnyttjad för att möta en organisations mål 

(Phelps 2010). Han menar att det finns en rad riktlinjer som har utarbetats av 

staten, konsulter och branschorganisationer angående hur förvaltningen av 

fastigheter ska ske på “bästa sätt”. Vad som är det bästa sättet för förvaltningen 

i sig, är dock kanske inte det lämpligaste sättet för organisationen i sin helhet, 

vilket betyder att varje fall måste bedömas kritiskt. Gibson (1994) menar att 

lokaler som är anpassade för delverksamhetens behov bidrar till framgång för 

organisationen, men att det gäller att hitta en balans mellan att ha tillräckligt 

stora ytor för att bedriva en effektiv delverksamhet samtidigt som 

lokalkostnaderna måste hållas på en rimlig nivå. Författarna av denna uppsats 

kommer vidare referera till Gibson (1994) trots forskningens ålder då hennes 

principer fortfarande är av intresse för denna uppsats.   

Under flera års tid har en process som brukar kallas New Public Management 

pågått, vilken i stora drag går ut på att effektivisera den offentliga verksamheten 

genom större ekonomisk kontroll. Den offentliga verksamheten influeras i den 

här processen av modeller från den privata sektorn (Henriksson 2008).  Som en 

del i detta genomgick den svenska staten under tidigt 90-tal en förändring av sitt 

fastighetssystem. Nya reformer infördes i syfte att skapa ekonomiska incitament 

för ett effektivare lokalutnyttjande (Andersson & Söderberg 2011). Innan 
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reformerna togs i kraft ägdes nästan alla fastigheter som användes av statliga 

myndigheter centralt av staten. Myndigheterna budgeterade inte för dessa själva 

utan såg fastigheterna som en fri nyttighet vilket det nya systemet skulle ändra 

på. En decentraliserad budgetering av fastigheterna skulle medföra en naturlig 

lokaleffektivisering likt den på den öppna marknaden (Lind & Lindqvist 2005).  

Mer specificerat hur de nya reformerna uformades och såg ut i praktiken kan 

studeras närmare i Lind och Lindqvist (2005). För att en decentraliserad 

budgetering skulle fungera infördes interna hyresmodeller på nationell nivå och 

även om inte Sveriges landsting är bundna att göra detsamma har många av dem 

tagit efter. Idag använder flera landsting olika typer av internhyressystem, där 

delverksamheterna inom landstinget har eget ansvar för kostnaden av sina 

lokaler. Inom andra landsting nyttjas istället modeller där ansvaret för 

fastigheterna är centraliserat till en fastighetsenhet. Här blir lokalanvändningen 

en fri nyttighet för de olika delverksamheterna, liknande statens system innan 

de nya reformerna infördes (Lind & Lindqvist 2005). Som vi kommer se finns 

det både för- och nackdelar med båda typerna av hyresmodell, och vilken av 

dem som är bäst lämpad att använda är inte bestämt.   

1.2. Problemdiskussion 

Bakgrundsavsnittet beskriver att det egentligen finns två typer av system som 

landsting använder gällande lokalhyror inom organisationen. Den ena varianten 

är en typ av internhyressystem, där delverksamheterna inom landstinget själva 

står för kostnaden av sin lokalanvändning. När landsting använder internhyror 

sätts tydliga prislappar på organisationens lokaler. Detta skapar incitament till 

att fundera över vilka lokalytor som egentligen behövs, och diskussioner 

angående hur de befintliga ytorna kan användas effektivare väcks (Lind & 

Lindqvist 2005). Cock och French (2001) beskriver att målet med 

internhyressystem är att göra alla delverksamheter i en organisation medvetna 

om hur mycket deras lokaler kostar, och få dem angelägna om hur dessa 

kostnader faktiskt påverkar organisationen i sin helhet. Det finns dock även 

nackdelar med internhyror där användaren av lokalerna själv står för 

kostnaderna dessa för med sig. Lind och Lindqvist (2005) poängterar i och med 

att olika delverksamheter har olika behov som deras lokaler måste tillgodose, 

medförs tidskrävande diskussioner och förhandlingar angående 

hyressättningens utformning. Eftersom delverksamheterna i många fall skiljer 

sig från varandra finns det en viss problematik med att upprätta hyresavtal som 

anses rättvisa delverksamheter emellan. Lind & Lindqvist (2005) hävdar också 
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att kostnadsmedvetenheten som tillförs i delverksamheten även har en baksida. 

Det finns en risk att delverksamheters angelägenhet angående vilka kostnader 

deras lokaler bidrar till kan leda till att kvaliteten åsidosätts för att uppnå 

delverksamhetens ekonomiska mål. Därmed kan även vård som bedrivs i 

lokalerna indirekt drabbas. Nyqvist (2009) tillägger att det administrativa arbetet 

gällande fastigheter blir mer omfattande i ett landsting som använder sig av ett 

internt hyressystem, och på så sätt är resurskrävande. 

Den andra varianten av hyressystem gällande lokaler som landsting använder sig 

av grundar sig i att de delverksamheter som finns i organisationen slipper 

kostnadsansvaret för de lokaler som nyttjas. Den här modellen kommer vidare 

i uppsatsen att benämnas som den ”Traditionella hyresmodellen”. Lind och 

Lindqvist (2005) förklarar att i organisationer som bedriver den här typen av 

hyressystem är ansvaret för fastighetsförvaltningen centraliserat till en 

fastighetsenhet, som har hand om byggnation och underhåll inom landstinget. 

Anser en delverksamhet att deras lokaler är i behov av förändring kontaktas 

fastighetsenheten som får räkna på kostnader, diskutera möjliga lösningar av 

projektet och försöka uppskatta hur lång tid ombyggnationen kommer att ta. 

Ärendet skickas sedan vidare till en ledningsgrupp som får avgöra om projektet 

ryms inom landstingets budget och om det kan prioriteras med hänsyn till andra 

ärenden som kommer in. 

Gibson (1994) anser att ett vanligt problem i offentliga organisationer där 

användaren av lokalen inte själv står för dess kostnader är att delverksamhetens 

behov har en tendens att bli onödigt stora. Eftersom att lokaler verkar som en 

fri nyttighet för användaren blir inte en större yta mer kostsam jämfört med den 

befintliga ytan, vilket medför att det är lätt att bli partisk i sina önskemål utan 

att reflektera över hur organisationens helhet påverkas. Lind och Lindqvist 

(2005) finner också ett problem i att delverksamheten inte är medveten om vilka 

kostnader deras lokalanvändning bidrar till. När en delverksamhet inte själv 

ansvarar för kostnaderna för sin lokalanvändning uppstår då inte ett 

lokaleffektivt tänkande naturligt. Något som kan ses som fördelaktigt med ett 

system där lokaler är en fri nyttighet för användaren är att risken för att 

lokalernas kvalitet drabbas, som Lind och Lindqvist (2005) diskuterat, 

försvinner.  

Beskrivningen av hyresmodellerna visar att lokalfrågor inom landsting kan 

skådas från två synvinklar. Dels från användarnas perspektiv, och dels från 

fastighetsenheten eller ledningens perspektiv. Författarna upplever att de 
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problem som kan uppstå gällande lokalanvändning i landsting ofta grundar sig i 

bristande kommunikation och informationsutbyten. 

Gibson (1994) menar att om en stor organisation som ett landsting ska kunna 

fungera krävs det att alla olika delar bidrar med sina kompetenser till helheten 

och att alla delar strävar mot samma mål. Bra kommunikation och 

informationsutbyten är grundläggande för att ett fungerande helhetstänkande 

ska kunna implementeras i ett landsting. Detta är alltså enligt författarna centralt 

för att kunna förmedla helhetsbilden i organisationen. Författarna uppfattar 

också att de delverksamheter som finns i landstinget på något sätt måste vara 

motiverade för att arbeta mot uppsatta mål. Det komplexa som kan diskuteras 

här är vad som egentligen är innebörden av landstingets helhet. Är helheten i 

den här frågan hela landstingets ekonomiska situation? Eller är landstingets olika 

delars verksamhet en typ av helhet, där personal, lokaler, utrustning och 

ekonomi måste synkroniseras för att få det dagliga arbetet att flyta på? 

Den här problemdiskussionen mynnar ut i att oavsett vilken metod ett landsting 

väljer att tillämpa, går de ofta miste om några fördelar som uppstår om den 

motsatta metoden används. Problemet landar i om det till exempel går att 

implementera fördelarna från ett internt hyressystem även när landsting 

använder en traditionell hyresmodell, där en central fastighetsenhet ansvarar för 

hela organisationens fastigheter och användare inte själva står för sina 

lokalkostnader. 
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1.3. Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur landsting, som använder 

traditionella hyressystem, kan effektivisera sin lokalanvändning genom att ta del 

av de fördelar som uppkommer vid användandet av en internhyresmodell.  

1.4. Frågeställningar 

 Vad har helhetstänkande gällande lokalanvändning för påverkan i en 

organisation som ett landsting? 

 Vilken roll spelar kommunikation och informationsutbyten i den här 

frågan? 

 Hur kan ledningen motivera de verksamheter som finns inom ett 

landsting att sträva efter lokaleffektivitet?  

 Hur fungerar det traditionella hyressystemet i praktiken, hur upplevs det 

av anställda i landsting som använder modellen? 

1.5. Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att endast fokusera på landsting som inte använder 

internprissättningsmodeller gällande sina lokaler. Författarna har därmed valt att 

inte fokusera på den privata sektorn men anser dock att studien skulle kunna 

appliceras även där. Studien är också geografisk begränsad till landstinget i 

Värmlands län. 
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2. Metod 

I metodkapitlet kommer författarnas metodval, datainsamling, databearbetning, urval samt 

reabilitet och validitet framföras. Motiveringar och förklaringar till tillvägagångssätt läggs 

fram. 

Jacobsen (2002) menar att det finns två huvudsakliga ansatser för 

informationsinsamling inom forskning, kvalitativ och kvantitativ metod. Vi har 

valt att använda en kvalitativ metod i form av intervjuer eftersom vi anser att 

svaren på de frågor vi har ställt kräver nyanseringar och mer än förutbestämda 

svarsalternativ 

Jacobsen (2002) beskriver att en kvalitativ metod är öppen och har få 

begränsningar på vilka svar uppgiftslämnaren kan ge oss utredare. Han antyder 

att vi som utredare, vid en kvalitativ metod, kommer nära inpå respondenterna. 

De förberedda frågorna vi har gjort i ordning belyses inte endast, utan dessa kan 

också mynna ut i nya diskussioner och visa upp andra nyanser av problemet. 

Eftersom det är de respondenter vi har intervjuat som är insatta i ämnet och 

landstingsvärlden tror vi att vi har kunnat få ut mer av våra intervjuer när det är 

de som får styra vilken information de ger ut. Kvale och Brinkmann (2009) är 

inne på samma spår som Jacobsen (2002) och anser att en kvalitativ ansats är en 

metod som går ut på att försöka se problemet som undersöks från 

respondenternas synvinkel. Vi har intervjuat personer med olika befattningar 

från två sidor av vårt problem, fastighetsenhet- och ledning, samt personer som 

nyttjar lokalerna i delverksamheten. I och med detta kan vi också få en bättre 

bild av var själva problemet uppstår. Kvale och Brinkmann (2009) menar också 

att när vi som frågeställare och respondenterna diskuterar ett gemensamt 

intresse sker informationsutbyten som skapar kunskap. De nackdelar som 

uppstår vid en kvalitativ metod bottnar oftast i att metoden i sig är 

resurskrävande. Jacobsen (2002) upplever precis som vi har gjort att det tar lång 

tid att dels utföra intervjuerna, men framförallt att sammanställa dem. En 

personlig intervju innehåller en mängd olika ord som ska tolkas rätt och 

sammanställas på ett relevant sätt. Att sortera vilken information som är relevant 

att ta med är tidskrävande, men dock nyttig då vi som forskare efter intervjun i 

lugn och ro kan gå igenom vad som sagts. 

Vi har dels använt vår teori deduktivt, vilket innebär att vi utgått från tidigare 

forskning som vi sedan knutit till ett empiriskt belägg (Bryman & Bell 2011). 

Detta har till stor del styrt vår datainsamlingsprocess och de frågor vi har valt 

att fråga våra respondenter. När vi analyserat vår empiri har vi dock fått reda på 
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att problemet i fråga även grundar sig i andra saker som vi inte hade tänkt på 

innan. Till exempel att nyckeltalsjämförelser kan bidra till social motivation. 

Detta har resulterat i att vi fått använda en kombination av ett deduktivt och ett 

induktivt tillvägagångssätt att skriva vår teori. Bryman och Bell (2011) beskriver 

att med ett induktivt angreppsätt informeras teorin av empirin. Detta har alltså 

inneburit att vi dragit slutsatser på grundval av vårt resultat. 

Eftersom syftet med den här rapporten handlar om att undersöka hur landsting 

som inte använder sig av internhyresmodeller kan motivera delverksamheterna 

inom organisationen att hålla igen på sina lokalkostnader har vi valt att använda 

landstinget i Värmland som vår utgångpunkt. Genom att fokusera på endast ett 

landsting anser vi att vi kan få en bra inblick och en bättre förståelse av hur 

organisationen fungerar och vad som kan orsaka vår problemställning. Vi valde 

att fokusera på landstinget i Värmland dels av bekvämlighetsskäl, och dels för 

att de tidigare har använt sig av en internhyresmodell, vilket betyder att vissa av 

våra respondenter har erfarenhet av båda modellerna. Vi anser eftersom 

organisationer som landsting är såpass stora får vi den bredden vi behöver för 

vår uppsats även då vi främst har fokuserat på ett av de landsting som finns i 

Sverige. Våra frågeställningar kräver omfattande information om ämnet i fråga 

och genom att göra intervjuer har vi fått en mer ingående insikt och djupare 

förståelse i var problemet egentligen grundar sig. 

2.1. Datainsamling 

För att samla in data till vår empiri har vi intervjuat personer som vi ansett kan 

ge oss den informationen vi varit ute efter. Detta efter att vi fått tips av 

fastighetsenheten på landstinget om vilka personer de ansåg var relevanta för 

vår studie. Vi har också tagit hjälp av landstinget i Värmlands hemsida för att 

hitta, våra då, potentiella respondenter. Intervjuerna har skett både över telefon 

och under möten direkt med respondenterna. För att boka in intervjuerna 

provade vi först att ringa men insåg fort att mejl var ett effektivare sätt att nå 

fram och få återkoppling genom. Kontakten skedde löpande och intervjuerna 

bokades in allt efter som. 

Den första intervjun hölls över telefon med en respondent som är 

verksamhetschef för Kirurgkliniken. Det visade sig att han hade ett för 

övergripande ansvar för att kunna ge oss bra svar på våra frågor och vi undrade 

om detta gällde alla verksamhetschefer i landstinget. Vi började då att skicka ut 

ett utkast på vår intervjuguide till de andra verksamhetscheferna vi hade tagit 

kontakt med för att förbereda de på vilka frågor som skulle komma för att på 
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så sätt inte ödsla bort deras och vår tid om det visade sig att de inte kunde svara 

på frågorna. Vi märkte också att detta skapade större intresse hos 

respondenterna och dessa verksamhetschefer var positiva till att delta och 

besvara våra frågor. Enligt Christensen et al. (2010) är detta ett sätt att stärka 

tillförlitligheten i en undersökning.  

För att ta reda på respondenternas ståndpunkter gällande vårt ämne har vi valt 

att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att vi 

har haft en lista på frågor som ska beröras under intervjun, en så kallad 

intervjuguide där frågorna formulerats för att underlätta att svara på våra 

frågeställningar (Christensen et al. 2010). Bryman och Bell (2011) menar att 

formuleringarna bör undvika att vara för specifika så de hindrar alternativa idéer 

eller synsätt. Det är dock väsentligt att frågorna ändå täcker de områden vi är 

intresserade av vilket är en av anledningarna till varför vi valde att använda 

semistrukturerade intervjuer. Till skillnad från ostrukturerade intervjuer har vi 

nu kunnat upprätthålla undersökningsfokus. De kategorier vi har utgått från i 

vår intervjuguide handlar om vilka åsikter som finns gällande det nuvarande 

styrsystemet, hur lokalbehovet och lokalbeståndet ser ut idag, vilka 

helhetsperspektiv som finns, hur informationen och kommunikationen ser ut, 

på vilket sätt medarbetare kan motiveras och om det finns några förslag på 

effektiviseringslösningar.  Bryman och Bell (2011) råder till att ställa oss frågan; 

vad måste jag veta för att besvara mina olika frågeställningar? Denna fråga har 

vi utgått från när vi formulerat våra frågor i intervjuguiden. 

Vi har även försökt ställa öppna frågor för att på så sätt låta intervjuerna röra 

sig i olika riktningar vilket ger kunskap om vad respondenterna upplever vara 

relevant och viktigt. Detta har också resulterat i mer utförliga och detaljerade 

svar vilket är av fördel i en kvalitativ intervju (Christensen et al. 2010). Frågorna 

vi har ställt har varierat mellan intervjuerna beroende på att fokus har anpassats 

efter viktiga frågor och svar som dykt upp under intervjuerna. Respondenternas 

positioner i företaget har också haft betydelse för hur frågorna vid intervjuerna 

har utformats. Bryman och Bell (2011) poängterar att det är viktigt att en 

kvalitativ intervju är flexibel vilket vi försökt att beakta under våra samtal med 

urvalsgruppen. 
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2.2. Databearbetning 

Under de två första intervjuerna provade vi att ta anteckningar för att på så sätt 

dokumentera vad som sades. Vi märkte dock att detta inte var ett helt hållbart 

sätt för oss att gå tillväga eftersom vi lade för mycket fokus på att anteckna vad 

som sades istället för att driva intervjun framåt genom diskussion och 

följdfrågor. Efter att ha fått resterande respondenters tillåtelse spelade vi istället 

in intervjuerna vilket gjorde att vi “förbättrade” vårt minne och på så sätt kunde 

tolka vad som sades om och om igen vilket Bryman och Bell (2011) 

argumenterar för. Därefter har vi också transkriberat intervjuerna. Det 

här tillvägagångssättet underlättade bearbetningen av den insamlade datan. 

Dessutom gav den oss chansen att på ett effektivare sätt utvärdera hur intervjun 

gick med tanke på de frågor vi ställde, responsen vi fick och om andra idéer dök 

upp som vi kanske inte hade tänkt på innan.  

När vi var klara med transkriberingarna läste vi igenom dem tillsammans och 

valde ut relevant information i syfte att besvara våra frågeställningar. Vi har 

använt oss av en kvalitativ innehållsanalys vilket innebär ett sökande efter 

bakomliggande teman i det material som analyserats (Bryman & Bell 2011). Vi 

delade alltså upp materialet vi fått av våra respondenter i olika teman vilka kom 

som en följd av de frågor vi har ställt under intervjuerna. Detta gjorde vi för att 

kategorisera de företeelser som var av intresse och också för att strukturera och 

göra det mer tillgängligt för att koppla det till våra teorier. Av intervjuerna 

framkom dock även nytt material som inte diskuterats i teorin men som vi valt 

att ta med för det är av väsentlighet för vår studie. Christensen et al. (2010) 

menar att den kvalitativa analysen fokuserar på helheten och det undersökta 

sammanhanget, snarare än delarna eller de specifika orden. Detta har lett till att 

vi har sammanställt gemensamma åsikter från de olika respondenterna och lyft 

fram det vi anser kan bidra till vår uppsats. När vi ansett att någon eller några 

sagt något viktigt eller extra intressant har vi citerat dem eller refererat till vad 

just den eller de personerna har sagt. Det sättet att gå till väga har också medfört 

att vi fått ett flyt i vår text och undvikit upprepningar.  

Vi har upplevt en del svårigheter med denna typ av databearbetning. 

Transkribering är väldigt tidskrävande vilket har varit ett stressmoment i 

processen till ett lyckat resultat. Än dock har vi valt att transkribera intervjuerna 

i sin helhet för att reducera risken för feltolkningar och att vi råkar utelämna 

viktig information. Det krävdes också att tekniken fungerade felfritt så att inga 

störningar uppstod under tiden vi höll våra intervjuer. När det kom till att 

sammanställa resultatet i löpande text var det svårt att välja ut vilken information 
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vi ville ta med, eftersom vi inte ville missa något som kunde bidra till vår slutsats. 

Främst fokuserade vi på att ta med det som kunde kopplas till vår teori. 

2.3. Urval 

Dessa personer i Värmlands landsting har intervjuats:  

 

Intervjupersonernas yrke Antal 

Biträdande Hälsa- och Sjukvårdschef 1 

Ekonomichef Tandvården 1 

Enhetschef Vårdcentralen Kil 1 

Fastighetschef 1 

Sjukhusintendent 1 

Verksamhetschef Allmänmedicin 2 

Verksamhetschef Hjärt- och akutmedicin 1 

Verksamhetschef Kirurgin 1 

Verksamhetschef Ögonvård 1 

Totalt 10 

 

Vi har valt att intervjua ett antal personer på olika enheter i Värmlands landsting. 

Respondenternas befattningar har varierat och vi har pratat med personer på 

båda sidor av vårt problem, dels personer från fastighetsenhet och ledning, och 

dels personer som arbetar ute i landstingets olika delverksamheter. Anledningen 

till att vi valt att intervjua dessa personer är att dessa har beslutsfattande ställning 

i frågor som rör vår problemformulering. Vi har varit tvungna att begränsa 

antalet intervjuer och därför har vi valt att använda oss av ett målstyrt urval. 

Syftet med ett målstyrt urval är att välja ut fall eller deltagare på ett strategiskt 

sätt så att de som väljs ut är relevanta för de forskningsfrågor som har 

formulerats (Bryman & Bell 2011). Eftersom vi har haft begränsat med tid har 

vi dock varit tvungna att prioritera vilka val vi gjort och vi är medvetna om att 

detta kan ha inverkan på resultatet. Vi fortsatte likväl att samla in data genom 

intervjuer tills vi uppnådde en, vad Bryman och Bell (2011) kallar, teoretisk 

mättnad. Detta innebar i praktiken att vi slutade intervjua personer när vi ansåg 

att vi fått tillräckligt med information för att ta oss vidare i vår studie. För många 
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intervjuer hade tagit för mycket tid för oss och det hade varit svårt att analysera 

för mycket information på ett rimligt sätt. Däremot är urvalet av respondenter 

av stor betydelse för undersökningens tillförlitlighet (Jacobsen 2002).   

Vi har gjort vårt urval med hänsyn till två olika typer av kriterier. Till att börja 

med prioriterades respondenter som vi trodde kunde ge oss riklig och god 

information om vårt ämne. Detta var lättare sagt än gjort eftersom det kräver 

att vi först måste veta något om hur tillförlitliga informationskällor de olika 

uppgiftslämnarna är (Jacobsen 2002). Genom kontakt med Fastighetsenheten 

på Värmlands landsting har vi fått tips på vilka vi kan kontakta som har 

kunskaper angående det vi är intresserade av. Alla intervjuer bokades dock inte 

in på en gång. Detta på grund av att vi inte var säkra på om vi skulle få den 

information vi eftersträvade. Genom att först ta kontakt med 

verksamhetschefer på olika avdelningar och kliniker visade det sig att det kunde 

vara svårt för en person med den befattningen att ge oss specifika svar eftersom 

deras ansvarsområde ibland kunde vara för övergripande. Därför valde vi att 

försöka bredda vårt urval genom att även intervjua personer med andra 

befattningar. Genom att kombinera dessa kriterier har vi fått ett resultat vi är 

nöjda med.  

2.4. Reabilitet och Validitet 

För att en uppsats ska kunna anses som trovärdig krävs det att problem som har 

med giltighet och trovärdighet minimeras i den mån det är möjligt. Vi har i hela 

vår uppsats strävat efter en hög validitet och reliabilitet. En hög validitet kräver 

att den information vi har samlat in är relevant för ämnet i fråga, medan en hög 

reliabilitet avser att den information vi har samlat in är tillförlitlig (Jacobsen 

2002).  

De intervjuer vi har gjort har genomförts med respondenter som ofta kommer 

i kontakt med frågor gällande lokaler i landstinget, de är insatta i landstinget 

verksamhet och de anses därför som högst relevanta informationskällor. 

Jacobsen (2002) antyder att mindre strukturerad informationsinsamling, i form 

av till exempel intervjuer, kan ge en högre validitet. Detta eftersom att vi som 

undersökare ofta får fler svar än de vi specifikt frågar efter. Information som 

uppgiftslämnaren ger ut utöver de frågorna som frågeställaren har formulerat 

kan ofta tillskrivas större giltighet. Eftersom respondenten spontant ger ut 

information som inte är styrd av frågeställaren kan antagande göras att 

informationen bättre speglar respondentens egentliga uppfattning. Eftersom att 

respondenterna arbetar inom landstinget anser vi dem trovärdiga då de har insikt 
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i frågor gällande sin egen organisation. Vi är dock medvetna om att detta kan 

medföra en risk för att tillförlitligheten blir rubbad. Eftersom att frågorna berör 

respondenternas yrke kan objektiviteten på svaren skifta, då respondenten inte 

vill riskera att vissa svar påverkar deras arbetssituation negativt. Christensen et 

al. (2010) menar att respondenten kan hålla inne med någon typ av information 

och istället för att bara säga som det är kan respondenten hitta på ett svar som 

är “socialt acceptabelt”. Jacobsen (2002) antyder också att kritiskt värdera 

källornas vilja att ge riktig information är av betydelse eftersom uppgiftsgivarna 

kan ha intressen som får dem att undanhålla information. Detta har vi tagit i 

beaktning eftersom vi under intervjuprocessen har märkt att det finns viljor som 

drar åt olika håll. 

Det är viktigt att undersökningar alltid ska försöka minimera problem som har 

att göra med giltighet och trovärdighet. Det betyder att vi har försökt att förhålla 

oss kritiskt till kvaliteten på den information vi har samlat in för att kunna 

använda och koppla denna till vårt syfte och vår teori (Jacobsen 2002). För att 

uppnå en hög validitet har det krävts att de mätningar vi har gjort har haft en 

hög relevans, det vill säga att frågorna vi har ställt i våra intervjuer är i linje med 

vårt syfte och att hela vår undersökning kan kopplas till våra slutsatser. Vi har 

noga utvärderat de frågor vi har utgått i från och kritiskt granskat de svar vi fått 

vid intervjutillfällena för att pröva bekräftbarheten av vår undersökning. 

I vårt teorikapitel presenteras olika teorier angående helhetsbild, information- 

och kommunikation, internhyressystem och så vidare. Under intervjuerna har vi 

diskuterat dessa begrepp med våra respondenter utan att egentligen gå in på vad 

begreppen betyder för dem. Vi är medvetna om att definitionen av breda 

begrepp som till exempel helhetsbild kan skilja sig mellan de forskare som 

beskrivit detta i teorikapitlet och med våra respondenter, vilket kan rubba 

trovärdigheten i vår studie. Dock har detta inte en alltför avgörande betydelse 

för vår studie då teorin framförallt har använts som en tolkningsram.  
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3. Teori 

Inledningsvis i det här avsnittet kommer de fördelar som finns med respektive typ av 

hyresmodell som framförts i tidigare kapitel presenteras. Detta för att på ett enkelt sätt kunna 

visa vilka fördelar ett landsting ska kunna ta del av utan att byta hyressystem. För att det 

ska kunna bli möjligt krävs det att landstinget som organisation har tydliga mål för sin 

helhetsbild, där ibland den ekonomiska helhetsbilden gällande lokalanvändning. Vidare i det 

här kapitlet kommer teorier som handlar om vikten av att en hel organisation strävar åt 

samma håll presenteras. Teorin kommer också visa att begreppet helhetsbild kan vara 

komplext i såpass stora organisationer som landsting är. Författarna är intresserade av att ta 

reda på vilken roll informationsutbytena inom ett landsting spelar för att dels lyckas 

implementera de fördelar som finns med internhyressystem i ett landsting som bedriver en 

traditionell hyresmodell, och dels för att kunna förmedla organisationens helhetsmål. Därför 

presenteras olika teorier gällande informationsspridning genom kommunikation, 

internredovisning, budgetmål och lokalrevisioner. Slutligen kommer det här kapitlet visa hur 

ledningen i ett landsting kan motivera de verksamheter som finns i organisationen att sträva 

mot uppsatta mål. 

3.1. Nyttan med de olika hyresmodellerna 

Lindqvist och Bernow (2014) antyder att generellt har landstingens ökade 

kostnader fört med sig effektiviseringskrav som påverkar alla verksamheter. 

Eftersom att lokalkostnader står för en stor del av de kostnader som finns i ett 

landsting är en effektivisering av dessa högst bidragande till en förbättrad 

ekonomi för landstingen. Cock och French (2001) beskriver att införande av 

internhyressystem medför ett kostnadsmedvetande för verksamheter i en 

organisation, och ger samtidigt verksamheterna en förståelse för vilken kostnad 

deras lokalutnyttjande bidrar med till organisationens ekonomi i sin helhet. 

Andersson och Söderberg (2011) håller med om det här och säger att själva 

motivet med tillämpning av interna hyror är att skapa ekonomiska incitament 

som bidrar till en naturlig effektiv inställning till lokalanvändningen.  

När ett landsting använder sig av en traditionell hyresmodell där användare av 

lokalerna inte själva står för kostnaden av sina lokaler försvinner oftast riskerna 

gällande lokalernas kvalitet. Gibson (1994) menar eftersom att lokalkostnaden 

inte påverkar delverksamheten, finns det inget att spara in på genom att ha 

lokaler med lägre kvalitet. Full fokus kan i det här fallet alltså läggas på hur 

lokalerna ska kunna hjälpa vården att fungera så effektivt som möjligt. Det här 

leder till en viktig fördel som uppstår när verksamheterna inte själva ansvarar 

för sina lokalkostnader. Färnsten och Neij (2014) belyser vikten av att använda 
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rätt kompetens på rätt plats, eftersom att människor inom landstinget har fått 

sina arbetsuppgifter som en följd av de kompetenser de har. Sjukvården blir mer 

och mer avancerad och personerna ute i verksamheterna har mer att göra. 

Sjukvården som bedrivs i ett landsting kan ses som ett stort lagarbete där 

kompetensen på dem som utför uppgifterna är det viktigaste. Utbildade 

fastighetsförvaltare har de kompetenser som krävs för att ansvara för 

lokalfrågor, och kan göra det på ett bättre sätt jämfört med när personer utan 

fastighetskompetenser får ansvar för sina egna lokaler. 

3.2. Helhetsbild 

Många författare framhäver vikten av att en hel organisation tänker och agerar 

som en enda enhet. För att kunna motivera olika delar av organisationen att 

utföra önskvärda handlingar och beteenden måste ett helhetstänkande 

implementeras i organisationen. I stora organisationer som landsting där många 

verksamheter bidrar till landstingets välmående krävs det att alla enheter aktivt 

strävar efter att organisationen i sin helhet bedrivs så effektivt som möjligt 

(Gibson 1994). Ewing och Samuelsson (2002) hävdar att om inte detta sköts 

korrekt finns det risk för att suboptimeringar uppstår, vilka påverkar 

organisationen negativt. En enhets kortsiktiga mål för verksamheten den 

bedriver kan på längre sikt missgynna hela organisationen om de enskilda målen 

inte är integrerade med hela organisationens målsättning. 

 Faulhaber (2005) menar dock att en delverksamhets egenintresse inte går att 

frångå, utan det som är intressant i den här frågan är vad delverksamhetens 

egenintresse borde vara. En förutsättning för att en delverksamhet ska kunna 

fungera bra grundar sig i att dess huvudsakliga egenintresse ligger i linje med 

hela organisationens mål och värderingar. Sandgren och Lundström (1995) 

anser att det är ledningen som står ansvariga och har det betydande inflytandet 

för att den här helhetsbilden ska kunna implementeras runt om i organisationen. 

Det krävs klara direktiv och någon typ av målram för att, framför allt på kort 

sikt, få verksamheterna att sträva mot samma mål. Plant (2009) instämmer och 

belyser vikten av att ledningen i offentliga verksamheter har en tydlig strategi 

som grundar sig i hela organisationens mål. De tydliga direktiven ska behandla 

alla organisationens delar och dessa ska rymmas inom målramen som ligger till 

grund för att skapa den här fungerande helhetsbilden. Den strategiska målramen 

ska också försäkra att gap inte uppstår mellan enheters mål och visioner, utan 

att dessa alltid är integrerade med varandra. Merchant och Van der Stede (2007) 

menar att i offentliga verksamheter är det samhällsnyttan som ska stå i fokus 
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och vara den motiverande drivkraften, i det här fallet bör det som motiverar 

organisationen vara att kunna bistå länets invånare med så bra vård som möjligt. 

Om detta ska kunna bli möjligt bör inte lokalerna kosta mer än vad de behöver. 

Har delverksamheterna ett gemensamt intresse leder detta också till delade 

värderingar. Delade värderingar innebär att en organisation tror på samma saker 

vilket i sin tur leder till gemensamma åtgärder som gynnar hela organisationens 

bästa (Dempsey 2015). I vårt fall handlar det här om delade intressen gällande 

landstingets lokalanvändning.  

Detta är dock mer komplext än vad det låter. I stora organisationer kan det vara 

svårt att bena ut vad som egentligen menas med helhet. Ewing och Samuelsson 

(2002) antyder att det är viktigt med självständighet i olika delverksamheter i en 

organisation. För att kunna utvecklas måste delverksamheterna få utrymme för 

att ta egna initiativ, och på så sätt hjälpa till och bidra till att hela organisationen 

fungerar som önskat. En typ av helhet kan alltså vara den enskilda 

delverksamhetens helhet, där lokaler, personal, utrustning och så vidare ska 

fungera för att på så sätt bistå medborgarna i länet med bra vård. Gibson (1994) 

anser att ledningen i ett landsting ofta har för lite insikt i delverksamheterna för 

att kunna göra heltäckande, bra bedömningar om vilka behov de har. Lyckas 

inte delverksamheterna förmedla vilka behov deras lokaler bör tillgodose till 

ledningen, kommer inte delverksamhetens helhet att fungera. Detta drabbar hela 

landstinget i sin helhet, eftersom att delverksamheternas del i maskineriet är att 

med sina kompetenser ge avgörande bidrag till hela organisationen.   

För att ett helhetstänkande ska kunna implementeras krävs att information 

sprids i landstinget på ett bra sätt. Det här för studien vidare till nästa avsnitt där 

olika teorier angående informationsspridning kommer att presenteras. Intern 

kommunikation men även andra teorier angående informationsspridning 

kommer att beröras. 

3.3. Information och kommunikation 

För att kunna skapa en hållbar långsiktig strategi gällande fastigheterna i ett 

landsting krävs god information från ledningens sida angående kostnaderna 

användarnas lokalanvändning medför, men också från användarnas sida vilka 

behov delverksamhetens huvudsakliga sysselsättning har (Gibson 1994). För att 

kunna sprida information i ett landsting krävs bra intern kommunikation mellan 

enheterna. Förutom att sprida information är syftet med intern kommunikation 

också att skapa en känsla av samhörighet i organisationen (Friedl & Verčič 

2011). Att utveckla en känsla av samhörighet i en organisation som ett landsting, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811114001969#bib0010
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811114001969#bib0010
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genom intern kommunikation, innebär att goda relationer skapas och bibehålls 

mellan organisationens olika delar. I och med att enheterna har känslan av att 

de tillhör, och är en del av en samhörighet blir det på så sätt enklare att få alla 

verksamheter att sträva mot samma mål och värderingar (Karanges et al. 2015). 

Schaufeli et al. (2002) menar att god intern kommunikation i organisationer 

medför en indirekt faktor som gör medarbetare mer hängivna till 

organisationen. Detta kan jämföras med delverksamheter i landstinget som vid 

goda kommunikationsförhållanden med andra delar av landstinget och 

ledningen känner en hängivenhet till organisationens helhet, och på grund av 

detta vill bidra med lokaleffektivitet. Karanges et al. (2015) förklarar att när 

ledningen i en organisation arbetar mycket med intern kommunikation, på ett 

sätt som uppfattas vara till nytta, får de övriga enheterna i organisationen en 

positiv inställning till ledningen och företaget i sin helhet.  

Karanges et al. (2015) menar vidare att aktiv intern kommunikation och goda 

relationer inom organisationer kan ses som ett medel som används för att 

uttrycka ledningens värderingar och mål, genom kommunikationen sprids 

information om dessa till hela organisationen, och alla enheter känner en 

delaktighet. Som Gibson (1994) tidigare har poängterat har den interna 

kommunikationen också stor betydelse i den andra riktningen. Delverksamheter 

i landstinget kan genom god intern kommunikation förmedla deras behov, som 

de lokaler de utnyttjar måste tillgodose, till ledningen. Detta på grund av att 

ledningen oftast inte är så insatt i delverksamheternas arbete. Brettel et al. (2015) 

menar att engagemang och lojalitet är nyckelkriterier för en organisations 

framgång och att kulturen i organisationen är anledningen till detta. Hur 

kommunikationen och informationsflödet ser ut i en organisation verkar vara 

en följd av kulturen. Tsai (2002) styrker dessa resonemang genom att poängtera 

att kommunikationen och ett frekvent informationsutbyte mellan olika 

avdelningar i organisationen är viktig för att dela och integrera kunskap mellan, 

och i, dessa avdelningar vilket leder till effektivitet. Utan effektiv samordning 

kan inte kunskap och information spridas jämt över enheterna i organisationen. 

Han går vidare med att förespråka en mer horisontell struktur i organisationen 

där samordningen blir mer informell. Social interaktion suddar ut gränserna 

mellan organisationens olika avdelningar och stimulerar på så vis gemensamma 

mål och intressen. Genom social interaktion får enheterna i organisationen mer 

tillfällen att dela resurser och idéer vilket leder till ökat kunskaps- och 

informationsflöde. 



23 

Ett annat tillvägagångssätt för att detaljerat kunna få information gällande en 

delverksamhets kostnader och effektivitet är att noggrant granska och 

presentera nyckeltal genom årlig internredovisning (Ax et al. 

2009).  Informationen som nyckeltalen ger underlättar planering, 

beslutsfattanden och uppföljning gällande delverksamheten och fungerar som 

ett underlag för ledningen (Adolphson 1998). Vid en detaljerad 

internredovisning visar inte informationen enbart om organisationen i sin helhet 

fungerar bra eller dåligt, den visar också var i organisationen kostnaderna är för 

höga respektive hålls på en rimlig nivå (Ax et al. 2009). 

Ledningen i landstinget kan använda budgetmål för att informera och förmedla 

den övergripande målsättningen gällande lokalkostnader som finns i landstinget, 

för att på så sätt, som Greve (1996) säger, nå ut till de olika enheterna i 

organisationen. Dessa budgetmål följs sedan upp i och med den interna 

redovisningen. Greve (1996) menar vidare att det här skapar goda 

förutsättningar för ledningen att få en bra överblick av hur mycket de olika 

delverksamheternas lokaler faktiskt kostar. De nyckeltal som granskas 

informerar även delverksamheterna om vilka kostnader deras lokalanvändning 

bidrar till. 

Sandgren och Lundström (1995) berättar också att ledningen i organisationer 

som landsting kan få bra information angående de enskilda verksamheternas 

lokalanvändning genom att genomföra årliga lokalrevisioner. I sådana revisioner 

utförs en systematisk genomgång över vilka lokaler och ytor som finns i 

verksamheten, vem som använder dem och när, vilken kvalité ytorna har och 

hur stora underhåll- och driftskostnaderna är för dem. Revisionerna avslöjar om 

det finns onödiga ytor inom verksamheten som kan samordnas med annan 

verksamhet eller avvecklas, de kan dessutom identifiera brister och behov 

gällande lokalerna. I och med revisionerna får ledning och fastighetsenhet också 

ett bra underlag att utgå ifrån inför eventuella önskemål om ny- eller ombyggnad 

från verksamhetens sida. En revision medför också att verksamheten får se svart 

på vitt hur dess lokaler utnyttjas, och vad kostnaden av detta är. Detta ger en 

ökad förståelse för hur landstinget i sin helhet påverkas av delverksamhetens 

lokalkostnader (Gibson 1994). 

Redan i problemdiskussionen konstaterades att problemen gällande 

lokaleffektivitet i landsting ofta grundar sig i problem gällande helhetsbilden i 

organisationen, vilken är beroende av god kommunikation och bra 

informationsutbyten. Författarna var dock också inne på det här kanske inte 

alltid är tillräckligt. För att personer i delverksamheter i ett landsting ska ha ett 
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helhetstänkande och sträva mot samma mål krävs det också att de är motiverade 

att göra det. Nedan kommer teorier angående hur ledningen kan motivera 

delverksamheter i organisationen att sträva mot lokaleffektiva mål presenteras. 

Avsnittet kommer dels förklara hur motivation kan skapas genom belöningar, 

men också hur en mer social motivation kan påverka delar i ett landsting. 

3.4. Incitament och motivation 

Att använda sig av belöningsincitament är en metod för att få personer i en 

organisation att arbeta mot gemensamt uppsatta mål, och genom dessa 

belöningar motivera önskvärda beteenden (Arvidsson 2008). Enligt Gibson 

(1994) är övervakningen av hur olika enheters lokaler i en organisation utnyttjas 

ett vanligt problem inom den offentliga sektorn. Om en belöning ska kunna 

delas ut för en önskvärd handling krävs också att prestationerna som ska leda 

till belöningen kan mätas på ett rättvist och bra sätt. Prestationsmätningar kan 

vara utformade på olika sätt, både finansiellt och icke-finansiellt, det viktiga är 

att mätningen rimmar med organisationens huvudsakliga mål och strategier. 

Anthony & Govindarajan (2007) menar att en viktig aspekt att ta hänsyn till är 

att det inte tar för lång tid från att prestationen utförs till att verksamheten ser 

belöningen för att ett belöningssystem ska fungera och kunna utbringa den 

motivation som önskas från ledningens sida. Jämfört med icke-finansiella 

prestationsmått medför ibland finansiella prestationsmått en risk för att 

kortsiktiga resultat prioriteras, vilket i vissa fall sker på bekostnad av de 

långsiktiga resultaten. Det gäller alltså att ett belöningssystem är noggrant 

genomtänkt och utformat efter vad som gynnar organisationen i sin helhet. 

Flera forskare är däremot tveksamma till att lösa effektiviseringsfrågor inom 

vården genom belöningar. Effektiviseringsfrågor inom vården ifrågasätts ofta 

och ger upphov till diskussioner, eftersom att felaktiga beslut direkt kan påverka 

patienter och allmännyttan (Elf et al 2015). Det kan också vara svårt att mäta 

vad som egentligen påvisar en effektiv verksamhet när vinst och resultat inte är 

det huvudsakliga syftet för organisationen. För ett sjukhus kan istället antal 

botade patienter exempelvis vara en måttstock för effektivitet vilket leder till att 

finansiell effektivisering blir svår att motivera (Merchant & Van der Stede 2007). 

Ett landsting måste ha tillgång till lokaler som uppfyller de krav verksamheten 

har för att klara av sina arbetsuppgifter. Detta är en grundläggande förutsättning 

eftersom effekten av bristfälliga lokaler kan leda till allvarliga konsekvenser för 

samhället (Elf et al. 2015). Effektiviseringstänkande får inte ske på bekostnad 

av kvaliteten av verksamhetens arbete, och det gäller att det finns en symmetri 
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mellan nytta och kostnader. Utvärderingar av effektiviseringar och eventuella 

belönings-incitament är därför nödvändiga för att säkerställa att inte dessa bidrar 

till en försämrad arbetskvalité (Lindquist & Bernow 2014). 

I stycket där flera forskare beskrev att en utförlig internredovisning hjälper 

ledningen att se hur olika delverksamheter presterar och att utvalda nyckeltal 

kan fungera som ett underlag för ledningen, så kan också 

nyckeltalspresentationen kopplas till att fungera som en icke-finansiell 

motivationsfaktor för effektiv lokalanvändning.  Angående detta beskriver 

Abrahamsson (1989) att den bästa belöningen på en arbetsplats kan vara att 

personalen genom ansträngning når uppsatta mål, och därmed känner 

tillfredställelse. I och med en utförlig internredovisning där en enhets resultat 

kan jämföras med liknande enheters resultat kan en viss prestige byggas upp 

mellan organisationens avdelningar gällande deras lokalkostnader. Pascual-

Ezama et al. (2013) menar att den här typen av social motivation ökar viljan att 

prestera och vara den ledande enheten inom organisationen, med andra ord ökar 

en enhets effektivitet om en typ av tävlingsmoment uppstår. Den sociala 

motivationen kräver inga monetära belöningar, utan höjer motivationen 

naturligt i och med att man som verksamhet inte vill prestera sämre en annan 

verksamhet med liknande förutsättningar. Eckerson (2006) menar att de 

personer som nyckeltalen når ut till själva måste kunna påverka dem. För att det 

här ska kunna fungera som en motiverande faktor måste delverksamheten känna 

att de dels har ansvar, och dels att de kan påverka utfallet av det ansvar de har. 

Eckerson (2006) antyder också att nyckeltal som utformas effektivt har en stor 

chans att påverka delverksamheten positivt. Eftersom att mål kan sättas utifrån 

nyckeltalen motiveras delverksamheten till att uppnå de tydliga målen. 

3.5. Sammanfattning 

Flera av de frågeställningar som är kopplade till syftet har berörts i det här 

teorikapitlet, och de hänger samman med varandra. Teorier angående 

helhetsbild, information, och motivationsfaktorer har lagts fram. För att alla 

delar av landstinget aktivt ska arbeta mot en effektivare lokalanvändning krävs 

en tydlig ekonomisk helhetsbild. För att den här helhetsbilden ska kunna 

upprättas och förmedlas krävs bra kommunikation och bra 

informationsutbyten. Information bör spridas från båda håll, delverksamheter i 

landstinget måste informeras om hur mycket deras lokaler kostar, och vilken 

målsättning som finns, samtidigt som ledning och fastighetsenhet måste 

informeras om de behov som delverksamheternas lokaler måste tillgodose. För 
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att det här ska kunna fungera krävs det att alla delar av landstinget är motiverade 

för att arbeta tillsammans mot de mål som finns.  
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts. Intervjuerna har på olika 

sätt skiljt sig från varandra då författarna i vissa intervjuer har lagt större vikt på vissa frågor, 

och andra intervjuer har haft mer fokus på andra frågor. Eftersom de respondenter som har 

deltagit har olika positioner och uppgifter inom Värmlands landsting har också frågorna 

formulerats på olika sätt beroende av respondentens arbetsuppgifter. För att på ett enkelt sätt 

kunna strukturera resultatet av informationen som framkommit vid intervjuerna har detta 

kapitel delats in i sex olika kategorier, där respondenternas svar gällande samma område 

presenteras tillsammans. 

4.1. Åsikter angående det nuvarande styrsystemet 

Författarna har frågat alla respondenter hur de upplever landstinget i Värmlands 

nuvarande hyresmodell där verksamheterna i organisationen inte själva står för 

kostnaden av sin lokalanvändning. De flesta är överens om att de är nöjda med 

systemet som används idag, och skulle inte föredra ett internhyressystem istället. 

De personer författarna har pratat med som arbetar ute i delverksamheterna 

anser att en av de största fördelarna med modellen är att rätt personer får 

fokusera på rätt saker. Ögonvårdens verksamhetschef är igång med en 

ombyggnad på sin verksamhet och beskriver att det är en väldigt stor process 

som kräver bygg- och fastighetskunnande. Han förklarar att han inte känner att 

han har kompetensen för att driva en sådan process, och att rätt sak ska göras 

av rätt person. Enhetschefen för en vårdcentral anser att eftersom landstingets 

fastighetsbestånd är såpass stort så är det bra att ha en central 

fastighetsförvaltning som sköter de frågorna. Om alla amatörer skulle börja 

ändra på saker och ting som de anser bör åtgärdas utan vidare kunskap om 

området skulle det inte bli professionellt utfört. 

En av verksamhetscheferna för allmänmedicin upplever att det kan bli 

problematiskt med interna hyressättningar då hyreskostnaderna i centrala 

Karlstad är mycket högre jämfört med vad man får betala för lokaler på 

glesbygden. Han tycker därför att det är bra att huvudmannen står för 

lokalkostnaderna, eftersom att de mer centrala verksamheterna annars måste 

använda en större del av sin budget till lokaler, vilket inte blir bra.  

Den verksamhet som har varit mest negativ gentemot det nuvarande 

hyressystemet är tandvården. Tandvårdens ekonomichef förklarar att tillskillnad 

från de andra verksamheter som finns i landstinget är tandvården 

intäktsfinansierande. Han beskriver att det är ett stort dilemma för 
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folktandvården att de inte själva står för sina lokalkostnader eftersom att de 

konkurrerar med privata kliniker. Tandvården skulle kunna påverka sin taxa 

gentemot patienter genom att sänka sina lokalkostnader, men med dagens 

system får de själva inte ut någonting av sänkta lokalkostnader, eftersom att det 

inte är de själva som står för dem.  

Fastighetschefen anser också att det nuvarande hyressystemet är bra, och trycker 

speciellt på att det ger en säkerhet vad gäller kvalitetsaspekter. Hon menar att 

när lokalanvändningen är ramfinansierad finns inga risker för att verksamheter 

skulle skära ned på kostnader gällande sina lokaler som kan påverka 

verksamhetens kvalitet. Dock ser hon även problem i detta har en känsla av att 

personer ute verksamheterna inte har någon förståelse för hur mycket deras 

lokalanvändning faktiskt kostar landstinget och att det inte finns någon tydlig 

anledning till att hushålla med sin lokalanvändning. Hon är dock osäker på om 

ett internt hyressystem skulle vara kapabelt till att ändra på det för tidigare har 

en typ av ett sådant system använts i Värmlands landsting. Hon förklarar att i 

landsting är det svårt att fullt ut använda sig av en interndebitering, och att det i 

Värmlands landsting blev en typ av blandform mellan de två styrmodellerna. 

Fastighetschefen menar att det finns verksamheter som överskrider deras 

budgetar med tiotals miljoner, skulle en halv miljon tillföras på hyror tror hon 

inte att det skulle påverka dem. Verksamhetschef för hjärt- och akutmedicin 

håller med och förklarar att det speciellt på centralsjukhuset skulle vara väldigt 

svårt att använda interndebitering eftersom att det finns så många lokaler som 

utnyttjas av många delverksamheter, vilket nästan skulle göra en intern 

debitering av dessa ogörlig.  En av verksamhetscheferna för allmänmedicin 

berättar också om perioden när interndebitering infördes i landstinget. De såg 

att de skulle vilja minska ner sina utrymmen för att spara pengar, men hon säger 

samtidigt hur svårt det är att hyra ut tomma landstingslokaler till externa aktörer, 

så på något sätt hade det i alla fall till en början blivit ett nollsummespel, 

eftersom att tomma lokaler också kostar landstinget pengar. 

4.2. Saknas det ytor och/eller finns det överflödiga ytor? 

För att ta reda hur en lokaleffektivisering skulle kunna vara möjlig måste 

författarna få insikt i hur lokalbehovet i verksamheterna ser ut för tillfället. 

Många upplever att lokalerna är uråldriga och därför inte alltid helt 

ändamålsenliga. Andra upplever att de är trångbodda eftersom verksamheterna 

har expanderat under åren. Även det geografiska läget har stor betydelse 
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eftersom det finns platser där många verksamheter vill vara och andra platser 

där ingen vill hålla till. 

Verksamhetschef för hjärt- och akutmedicin är väldigt nöjd med de befintliga 

lokalerna men känner att de är lite trångbodda eftersom personalen har vuxit. 

En av landstingets vårdcentralers enhetschefer är också nöjd med de flesta 

lokalerna men även hon har synpunkter på att vissa är för trånga. 

Verksamhetschef för kirurgin tycker att vissa lokaler är bra och att andra är 

mindre bra där det behövs göra förändringar. Ögonvårdens verksamhetschef är 

inte heller helt nöjd med hur vissa lokaler ser ut idag. Han tillåter till exempel 

inte viss behandling i vissa lokaler eftersom patientsäkerheten inte kan 

säkerställas, och vissa undersökningar kan inte erbjudas på grund av de inte får 

plats med viss utrustning.  

Det råder delade meningar angående hur behoven uppfylls men där lokalerna 

inte uppfyller behoven bottnar sig ofta problemet i att lokalbehovet inte ser 

likadant ut idag som det gjorde när lokalerna byggdes. Verksamhetschef för 

allmänmedicin menar att samhället har förändrats sedan många vårdcentraler 

byggdes under 70-talet vilket leder till att lokalerna inte är helt ändamålsenliga. 

Hon går vidare med att tydliggöra skillnaden på att nybyggda lokaler är 

strategiskt bättre utformade än äldre. “Jämför man med idag när man bygger nya hus 

kanske man inte i nuläget stirrar sig blind på nuvarande verksamhet, utan man tänker mer 

att det ska vara en bas men vi måste kunna flytta in annan verksamhet, för vi blir väldigt 

begränsade, eftersom att våra lokaler är så åldriga” (Verksamhetschef för 

allmänmedicin). Allmänmedicins andra verksamhetschef instämmer i detta och 

menar att om nya vårdcentraler skulle byggas idag skulle de inte se ut som 

nuvarande vårdcentraler. Ett problem är att lokalerna brister när verksamheten 

måste kombinera både expedition och undersökningsrum på samma yta 

eftersom det inte finns tillräckligt med plats. Detta menar han beror på ett arv 

då rummen kanske var byggda just för det ändamålet, men att kraven idag har 

förändrats. Istället för att ha större kombirum behövs fler mindre rum. Han 

menar dock att det inte är realistiskt att flytta väggar endast för att minska 

rummen med några få kvadratmeter utan att de då sitter fast i byggnadens 

konstruktion. Bitr. Hälso- och sjukvårdschef säger att det har byggts mycket de 

senaste åren men håller med om att vissa vårdavdelningar behöver rivas och 

byggas upp på nytt. 

Även om många är trångbodda i dagsläget är det inte hela sanningen. 

Verksamhetschef för allmänmedicin menar att lokalerna inte används på bästa 

möjliga sätt eftersom hyran betalas för 24 timmar om dygnet men lokalerna 
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endast utnyttjas 8 timmar ut av dem. Ögonvårdens verksamhetschef tycker inte 

heller att de är trångbodda men att de saknar rum för vissa arbetsuppgifter. 

Läkare har nu inte några rum för administration utan om de ska utföra 

administrativa uppgifter får det ske i mottagningsrum vilket innebär att det 

blockerar för mottagning vilket leder till att tillgängligheten begränsas. 

Fastighetschefen menar dock att det inte finns någon anledning att ha personliga 

läkarexpeditionsrum för att läkarna är så sällan där ändå. Hon tycker att de borde 

kunna samsas om rummen för att sköta administrativt arbete. Hon anmärker 

dock att arbetsmarknaden för läkare och delvis även sköterskor är så skev att 

det är svårt att få igenom det här utan att riskera att läkarna byter arbetsgivare. 

Tandvårdens ekonomiansvarige menar att även fast folktandvården lyckas 

klämma ihop sig och minska sin lokalanvändning med ett rum så är det ingen 

som kommer vilja hyra det rummet ändå. Detta instämmer även 

fastighetschefen i och förklarar vidare att det är mer vid om- och tillbyggnation 

som det behövs tänkas rationellt för att effektivisera lokalanvändningen. Hon 

fortsätter med att poängtera att när ett lokalärende kommer in om ett nytt 

önskemål lyfts alltid frågan om kompaktering och att minska eller omfördela 

behovet för verksamheterna. 

4.3. Helhetsbild 

I frågeställningarna (se avsnitt 1.4) funderar författarna över hur 

helhetstänkandet fungerar inom landstinget som organisation. 

Tandvårdsenheten förklarar att de tidigare har haft en egen budget där ett 

incitament för kostnadsmedvetenhet fanns. Det här tänket har levt kvar, så även 

då de nu inte själva står för sina lokalkostnader finns ett alltid en tanke på 

helheten i landstinget. De upplever att vissa andra verksamheter inte vet vad 

saker och ting kostar och därför inte är medvetna om den biten.  

Ögonvårdens verksamhetschef har varit verksamhetschef i över åtta år och 

säger att han aldrig har varit med på ett möte där inte helhetsbilden lyfts fram. 

Det är hans roll som verksamhetschef att föregå med gott exempel och förmedla 

vidare helhetsbilden till de som jobbar under honom. Han poängterar dock att 

det inom landstinget finns väldigt många verksamheter, och alla chefer är olika, 

men menar att helheten är hela grundkärnan i ledningens strategi.  

Fastighetschefen säger att med den hyresmodell som landstinget använder nu 

måste man ha en bra dialog mellan enheter och alltid se på helheten, annars 

fungerar det inte. Verksamhetschef för allmänmedicin förklarar att det har gjorts 
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en omorganisation som har bidragit till att landstinget är en väldigt platt 

organisation. Vidare förklarar hon att det från första linjens chef till högsta 

ledningen egentligen bara är två steg, och att man är färre i ledningen, eftersom 

målet är att samarbeta. Områdeschef för öppenvård sitter i samma rum som 

områdeschef för slutenvård, och det är för att komma åt ett gemensamt tänk 

och ansvar. Bitr. hälso- och sjukvårdschef fyller i att både landstingsfastigheter, 

landstings-IT och landstingsservice sitter med i hälsa- och sjukvårdsledningen, 

vilket är stor fördel eftersom att hälsa- och sjukvård inte sällan innefattar till 

exempel fastighetsfrågor eller IT-frågor. Hon förklarar vidare att eftersom man 

har det systemet man har gällande lokaler tvingas landstinget att se på helheten, 

i och med att lokalytorna är begränsade. Hon förklarar också att 

avdelningschefer ser processer på sin enhet, där de i första hand ser till sina egna 

behov. Verksamhetscheferna kanske borde bli bättre på att se en helhetsbild, 

eftersom att det blir ett väldigt tryck på fastighetsenheten som ofta får ta 

konsekvenserna av det. Det som kanske är svårt för verksamheterna är att 

eftersom vården och verksamheterna inte har kostnadsansvaret för lokalerna, 

utan lokalerna verkar som en fri nyttighet, så förstår de inte heller att det kostar 

att projektera en förändring även om den är mindre. Det saknas förståelse för 

att det går åt resurser även fast det handlar om en mindre förändring. 

Sjukhusintendenten säger att han kan uppleva att verksamheter ibland glömmer 

bort helhetstänkandet och fokuserar på sig själva, men tillägger att ledningen 

arbetar stenhårt med att få en förändring gällande detta. 

4.4. Information och kommunikation 

Intervjuerna har till stor del fokuserat på hur olika avdelningar i landstinget delar 

information och kommunicerar med varandra. Författarna har frågat hur 

kommunikationen ser ut mellan verksamheter, fastighetsenhet och ledning 

gällande lokalanvändning.  

Alla respondenter är på olika sätt en del av den process som dras igång när en 

verksamhet vill förändra sina lokaler.  En av vårdcentralernas enhetschefer 

förklarar att hon startar processen med att skriva en behovsanalys där hon 

beskriver vilka funktioner hon inte kan utföra i sina lokaler. Verksamhetschef 

för allmänmedicin beskriver att behovsmallen sedan skickas vidare till henne, 

som i samråd med områdeschef skriver under denna och skickar in till 

fastighetsenheten. Bitr. hälso- och sjukvårdschef förklarar att fastighetsenhetens 

uppdrag är att ta reda på hur mycket projektet skulle kunna kosta och hur lång 

tid det kommer ta att genomföra det. Enligt fastighetschefen brukar 
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kostnadsuppskattningarna ligga inom ett intervall på 30 procent åt båda håll från 

det slutgiltiga priset. Bitr. hälso- och sjukvårdschef berättar att ärendet sedan går 

vidare till en ledningsgrupp som har i uppdrag att prioritera ärendet i jämförelse 

med andra ärenden som kommer in, och avgöra om projektet ryms inom 

landstingets årliga budget. Alla respondenter beskriver som väntat att processen 

går till såhär, men en del av de personer vi har intervjuat i verksamheten verkar 

ha haft uppfattningen att det är fastighetsavdelningen som är ansvariga för 

prioriteringen av ärendena, vilket enligt dem själva och biträdande hälsa- och 

sjukvårdschefen inte stämmer. 

Författarna har frågat respondenter ute i verksamheten om de upplever att det 

är svårt att få sina ärenden beviljade, och om de upplever att prioriteringen av 

ärenden är rättvis. Kirurgins verksamhetschef säger att han är nöjd med hur det 

fungerar, och att han inser att de är en av många verksamheter som måste servas 

och att många slåss om fastighetsavdelningens kompetens. Ögonvårdens 

verksamhetschef säger att han utgår ifrån att prioriteringen sker professionellt 

på deras nivå, och menar att mycket handlar om hur bra personerna ute i 

verksamheten har argumenterat för sitt ärende. Han berättar vidare att ett 

ärende måste lyftas fram på ett sätt som både är subjektivt för verksamheten 

men samtidigt så objektivt som möjligt. Ekonomichefen på tandvården berättar 

att de ibland kan känna att deras ärenden prioriteras lägre jämfört med sjukvård. 

Det har blivit bättre nu på senare tid men innan har de upplevt att de är något 

åsidosatta ur prioriteringshänseende.  

Alla de personer författarna har pratat med ute i verksamheterna har beskrivit 

att de ger fastighetsenheten information angående deras lokalbehov. 

Respondenterna ute i verksamheten upplever att fastighetsenhet och ledning har 

förståelse för verksamhetens behov, och att det som kan sätta stopp för ett 

ärende beror på bristande ekonomi, och är alltså inte relaterat till att det inte 

finns en förståelse för behoven. Författarna har frågat om informationsutbytet 

är ömsesidigt, alltså om fastighetsenhet och ledning ger information om vilka 

kostnader en verksamhets nya lokaler bidrar med. Svaren har varierat något, 

enhetschef på en av vårdcentralerna säger att hon får ett svar efter att ha skickat 

iväg sitt ärende som beskriver om ärendet medges eller inte, och att svaret 

innehåller en förklaring som beskriver att det inte medges för att kostnaden blir 

för hög, eller att det medges och att det kommer kosta si och så mycket. Hon är 

lite osäker på den här informationen alltid framgår, men säger att om den inte 

gör det frågar hon om den. Verksamhetschef för allmänmedicin säger att han 

får information angående kostnader när fastighetsavdelningen kommer ut och 



33 

tittar på lokalen och diskuterar hur man ska gå tillväga för att på bästa sätt utföra 

ombyggnaden, men att det steget är relativt långt fram i processen. Han menar 

på att det inte finns några prislappar i prioriteringsprocessen. Chefen på 

fastighetsavdelningen säger att de talar om för de som utformar ärenden i 

verksamheter vad kostnaden kommer att uppgå till. Hon säger också att om det 

går så långt att det blir en lokalinvestering är det väldigt tydligt att det finns ett 

begränsat utrymme varje år, och att prioritering görs i ledningen, då alla chefer 

får vara med och titta på. 

Fastighetschefen upplever dock en problematik i att många personer ute i 

verksamheterna inte förstår hur mycket deras lokalkostnader påverkar 

landstinget. Hon säger att högst upp i chefsleden, som verksamhetschefer och 

områdeschefer, där finns det en förståelse för att man inte bara kan be om mer 

och mer lokaler, där finns det en medvetenhet för vad saker och ting kostar. 

Problemet ligger i att de som utformar behovsmallarna för lokalärenden ofta är 

placerade längre ner i landstingets hierarki, där man saknar den insynen. Hon 

berättar att det ofta märks på lokalärendenas utformning att förståelsen för 

kostnader inte finns. Flera av de personer som har intervjuats ute i 

verksamheterna säger att de nästintill endast är i kontakt med fastighetsenheten 

när de har något problem gällande sina lokaler. Fastighetschefen berättar att 

man har lokalplanerare som har kontaktpersoner i olika divisioner och att man 

på så sätt ska få en tätare dialog mellan avdelningarna och bredda 

informationsutbytet. Problemet med det här är att mycket av den informationen 

som finns ute i verksamheterna finns långt ner och utspritt i verksamheten, 

vilket gör att det är svårt att fånga upp den. 

4.5. Incitament 

Författarna har spekulerat i hur motivation kan skapas i form av 

belöningssystem eller någon annan typ av motivator för att bidra till att 

effektivisera lokalanvändandet i landstinget. Gällande belöningssystem verkar 

det enligt respondenterna vara ett ämne som har kommit upp tidigare och de 

flesta ser problem med hur det skulle kunna fungera. 

Bitr. hälso- och sjukvårdschef säger att landstinget i Värmland är ovana vid 

tanken på incitamentstyrning. Hon menar att det inte finns några resurser till att 

belöna medarbetare och att detta är ett problem. Fastighetschefen håller med 

och säger också att det inte finns några pengar till att använda sig av 

belöningssystem eller liknande. Även då en idé skulle kunna vara att en viss 

procentdel av de insparade resurserna vid en effektivisering skulle kunna vara 
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belöningen så ser hon inte hur det skulle funka. Hon förklarar varför genom att 

ge oss ett exempel; Om psykiatrins öppenvårdsmottagning i Arvika flyttar in på 

Arvika sjukhus och tränger ihop sig med de andra verksamheterna som befinner 

sig där så att en förhyrning skulle kunna släppas, vem skulle då få ta del av de 

insparade resurserna? Hon menar att det är svårt att avgöra vem som kandiderar 

för pengarna. Är det de som flyttar in eller är det de som redan håller till på 

sjukhuset? Eller är det egentligen de som hade hoppats på att få ett rum till men 

som inte fick det på grund av att psykiatrins öppenvårdsmottagning flyttade in. 

Hon säger också att även fast det går att fastställa vem som ska ha pengarna så 

blir det också problem med vad den verksamheten ska använda pengarna till 

eftersom det fortfarande är landstingets vilka inte kan eller får spenderas på vad 

som helst. 

Det finns även andra identifierade problem med belöningssystem i ett landsting. 

En av verksamhetscheferna för allmänmedicin poängterar att det är 

skattepengar vi har att göra med vilket försvårar någon form av incitament eller 

belöning som motivator. Pengarna ska gå till att ge så mycket hälsa- och sjukvård 

som möjligt och detta kan hämmas om belöningen tar fokus från helheten. 

Sjukhusintendenten håller med och menar att ett landsting är en politiskt styrd 

organisation och att det därför är viktigt att spara så mycket pengar som möjligt. 

Ögonvårdens verksamhetschef är däremot positiv till idén om belöningssystem. 

Han menar att de ska primera de goda utvecklingsidéerna som är till nytta för 

skattebetalare och medborgare. Han har svårt att se att fokus kommer flyttas 

från helheten eftersom personal och ledare är väldigt medvetna om vilka 

regelsystem som styr dem. ”Eftersom Hälsosjukvården lyder under Tillsynsmyndigheten, 

Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg så vågar vi aldrig riskera att vi ska 

åsamka någon skada eller ens våra egna legitimationer” (Verksamhetschef för 

ögonvården). Problemet han ser är att det skulle vara svårt att införa 

belöningssystem rent budgetmässigt. 

Fastighetschefen framhäver att om man ska styra ett effektivare lokaltänkande 

från ledningens sida finns det egentligen två olika sätt att gå tillväga. Det första 

är incitamentsstyrning med belöningar, som har diskuterats i resultatkapitlet. 

Det andra är att använda sig av nyckeltalsjämförelser. Har man till exempel två 

liknande vårdcentraler med ungefär samma antal patienter varje år, och den ena 

har en mindre kvadratmeter-yta att arbeta på och samtidigt lyckas lika bra eller 

bättre, kommer den större vårdcentralen fundera över hur den mindre kan 

lyckas så bra. Hon förklarar att det här också är ett sätt att bygga incitament, 

man bygger upp ett tryck på förändring. Den enhet som klarar sig bäst blir någon 
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typ av bra exempel som de andra kan jämföra sig mot, och det här skapar 

samtidigt lite prestige eftersom att ingen vill prestera sämre jämfört med någon 

annan. 

4.6. Andra lösningar 

Författarna har frågat de intervjuade om det är något de saknar i landstinget i 

Värmland idag som skulle kunna påverka lokalanvändning och lokal-

effektivisering på ett positivt sätt. Verksamhetschef för allmänmedicin berättar 

att han under ett antal år har efterlyst en underhållsplan för fastigheterna inom 

landstinget. Som verksamhetschef för allmänmedicin bedriver han verksamhet 

i cirka 50 lokaler, och anser att det borde finnas en plan för det löpande 

underhållet. Han förklarar att det är en relativt stor dold kostnad som skjuts 

fram ända tills något blir akut, vilket inte är en hållbar modell på lång sikt. Med 

en underhållsplan hade dessa kostnader kunna förutses och planeringen hade 

underlättats. Fastighetschefen konstaterar att underhållsplaner inte finns för 

fastigheterna, och förklarar att det inte bara går att införa, utan att införandet 

för med sig stora kostnader. 

Ekonomichefen på folktandvården berättar att de nyttjar sina lokaler längre än 

åtta timmar per dygn. De använder en 3-3-modell som innebär att personalen 

arbetar i team tre dagar i stöten, och så rullar det på så vilket medför att 

klinikerna även har öppet under helgen. Vissa kliniker använder också en 7-7-

modell som innebär två-skift. Delar av personalstaben arbetar 7-13, och andra 

arbetar 13-19, vilket innebär att man har öppet fram till klockan 19. Han 

förklarar vidare att om det skapas köer i tandvården har man egentligen två 

alternativ. Ena alternativet är att bygga ut eller flytta, medan det andra 

alternativet är att börja med skiftgång. Han tror även att det här skulle fungera 

bra på vårdcentraler. En av verksamhetscheferna för allmänmedicin, stämmer 

in och berättar att de kanske inte använder sina lokalytor optimalt. De betalar 

hyra för 24 timmar men använder lokalerna åtta timmar per dygn. Hon fyller 

dock i att verksamheten som bedrivs på vårdcentralerna måste vara 

behovsanpassad, vill ingen besöka dem på kvällstid finns det ingen mening med 

att ha öppet, det är en svår ekvation. Allmänmedicins andra verksamhetschef 

berättar att de här diskussionerna har tagits upp även för vårdcentraler, men ser 

också problem med skiftgång. Han förklarar att skulle de vårdcentraler han 

ansvarar för även vara öppna på kvällar och helger skulle det på ett sätt enbart 

sprida ut hans resurser. I dagsläget finns det till exempel en person per 

vårdcentral som sitter i receptionen 40 timmar per vecka. Skulle kvälls- och 
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helgöppettider införas kommer en till att behöva anställas, så ska ett sådant 

system införas måste en noggrann utvärdering ske för att säkerställa att man inte 

bara späder ut resurser. Allmänmedicins verksamhetschef lägger till att man har 

börjat titta på att införa mobila enheter, alltså digitala vårdcentraler där patienter 

kan kommunicera med sin läkare via exempelvis Skype. Detta skulle på sikt 

kunna spara landstinget stora pengar.  
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5. Analys 

I detta kapitel kommer materialet från intervjuerna sättas i relation till de teoretiska 

ställningstaganden som tidigare presenterats i uppsatsen. Jämförelser och analyser gällande vad 

teorin och resultatet har gemensamt, samt vad som skiljer sig kommer framföras. 

De teorier som har presenterats angående vilka fördelar som finns med den 

traditionella hyresmodellen som Värmlands landsting använder sig av, har i 

resultatdelen bekräftats av flera respondenter. I teoridelen berättar Gibson 

(1994) att en fördel med att användaren av lokaler inte själv står för kostnaderna 

av dem är att fokus läggs på att ha lokaler av hög kvalitet som hjälper 

delverksamheten bedriva sitt arbete. Från delverksamheternas sida finns det 

inget som talar för att de ska spara in på kvaliteten av lokalerna i förmån till 

någonting annat. Fastighetschefen bekräftar detta genom att förklara att ur 

kvalitetsaspekter finns inga risker för att en delverksamhet skulle skära ned på 

sina lokalkostnader på ett sätt som kan påverka delverksamhetens kvalitet. Flera 

respondenter beskriver också den fördel som de anser vara tydligast med den 

nuvarande hyresmodellen är att rätt personer får göra rätt saker. Om de som 

lekmän ska ansvara för frågor gällande fastighetsförvaltning blir det inte bra. 

Detta beskrivs även i teoridelen, där Färnsten och Neij (2014) beskriver vikten 

av att personer med rätt kompetens utför arbetsuppgifter.  

Ekonomichefen för tandvården i Värmlands landsting föredrar dock ett internt 

hyressystem där de själva kan påverka sina lokalkostnader och på så sätt kunna 

använda de pengar som skulle sparas vid en effektivisering till någonting annat. 

Cock och French (2011) berättar i teorin att anledningen till att införa ett internt 

hyressystem är att skapa en medvetenhet hos delverksamheter angående vad 

deras lokaler kostar, vilket både fastighetschefen och tandvårdens ekonomichef 

kan se saknas runt om i landstinget. En nackdel med internhyror som inte har 

framgått av teorin förklarades under en intervju. En av verksamhetscheferna för 

allmänmedicin berättade att eftersom lokalkostnader kan skilja sig åt betydligt 

beroende av geografiskt läge kan vid användningen av ett internt hyressystem 

problem skapas i och med att olika delverksamheter får olika mycket pengar 

över till andra resurser, det vill säga att det blir svårt att sätta rättvisa lokalhyror. 

Detta kan påverka delverksamheternas kvalitet.  

Gällande i vilken grad delverksamheternas lokaler uppfyller de behov 

verksamheten kräver av dem råder det delade meningar. Där lokalerna inte 

uppfyller behoven bottnar sig, enligt intervjuerna, problemet ofta i att 

lokalbehovet inte ser likadant ut idag som det gjorde när de byggdes. Lokalerna 
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är inte ändamålsenliga eftersom samhället har förändrats sedan de byggdes, de 

flesta under 70-talet. Flera respondenter uppger också att de lokaler som finns 

inte används optimalt. Detta pekar på att det ofta är kvaliteten på lokalerna som 

brister snarare än ytan, vilket visar på vikten av att diskutera delverksamheters 

lokalbehov utifrån användandet av lokalerna. Förslag på effektiviseringar genom 

skiftgång och Skype-möten tas upp, vilket visar att det effektiva tänkandet, som 

teorin menar saknas utan internhyror, kanske ändå till en viss del existerar. Flera 

respondenter beskriver att delverksamheterna på ett sätt sitter fast i den 

konstruktion som finns, och att det inte alltid handlar om att de är för 

trångbodda, utan att deras ytor är utformade på fel sätt. Detta är också ett tydligt 

exempel på att lokalbehovet inte endast handlar om kvantitet och yta utan likväl 

kvaliteten på lokalerna. 

Fastighetschefen anser att det inte är av största vikt att dra ned på de befintliga 

ytorna, utan snarare tänka rationellt vid nybyggnationer. I teoridelen förklarar 

Sandgren och Lundström (1995) att problem som dessa kan lösas enklare 

genom årliga lokalrevisioner där en systematisk genomgång av beståndet utförs. 

Frågor angående vilka ytor som används, vilka som knappt används alls, och var 

i beståndet underhåll krävs besvaras. En av verksamhetscheferna för 

allmänmedicin berättade i intervjun att underhållsplaner skulle förenkla arbetet 

med frågor som dessa. Kostnaderna för införandet av systematiska 

lokalrevisioner eller underhållsplaner är dock en viktig faktor att ta hänsyn till 

enligt landstingets fastighetschef, som menar att det i nuläget inte finns utrymme 

i budgeten för att kunna införa underhållsplaner. Enligt Gibson (1994) borde 

detta kanske ändå övervägas, då en större förståelse för hur landstinget i sin 

helhet påverkas av delverksamhetens lokalkostnader uppkommer.  

Både teori och empiri är ense om att helhetsperspektiv bör genomsyra hela 

landstinget om internhyrans fördelar ska kunna implementeras i nuvarande 

hyresmodell. Av intervjuerna framkommer det att helhetstänkande är själva 

grundkärnan i ledningens strategi, och att det ständigt arbetas för att förstärka 

denna. Innan intervjuerna genomfördes insåg författarna inte vilket arbete 

landstinget faktiskt lägger på att förmedla en helhetsbild inom organisationen. 

Detta kunde inte utläsas av teorin och har uppdagats under intervjutillfällena. I 

teorin förklarar Tsai (2002) att han förespråkar en horisontell struktur i 

organisationen vilket leder till att de hierarkiska gränserna suddas. Av 

intervjuerna framkommer det att en omorganisation har skett i landstinget, 

vilket har medfört att landstinget nu är en platt organisation. Från första linjens 

chef till högsta ledningen är det egentligen bara två steg, med målet att samarbeta 
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mer. Fastighetschefen kan dock se ett problem med en för horisontell struktur, 

då informationen ligger utspritt i verksamheten, vilket gör det svårt att fånga 

upp den. Av intervjuerna tolkas att förståelsen för helheten, trots den platta 

organisationen, framförallt finns högre upp i organisationen. Till exempel 

förklarar kirurgins verksamhetschef att han är nöjd med fastighetsenhetens 

arbete, och har en förståelse för att det är många delverksamheter inom 

landstinget som vill ta del av fastighetsenhetens kompetens. Utmaningen verkar 

vara att förmedla denna till de som arbetar under verksamhetscheferna, 

fastighetschefen ser problematik med att många personer ute i 

delverksamheterna inte har en förståelse för hur mycket deras lokalkostnader 

påverkar landstinget.  

Gibson (1994) beskriver i teorin vikten av att delverksamheterna i ett landsting 

förstår vilka kostnader deras lokalanvändning bidrar till, men också att ledning 

och fastighetsenhet förstår vilka behov delverksamheternas lokaler måste 

uppfylla. Fastighetschefen instämmer och beskriver i resultatet att en ständig 

dialog och bra kommunikation är grundläggande för att det nuvarande 

hyressystemet ska kunna fungera. Vikten av att information sprids i båda 

riktningarna lyfts i teorin, samtidigt som intervjuerna visar att detta kanske inte 

alltid fungerar i praktiken. Alla respondenter är överens om att delverksamheter 

ger fastighetsenhet och ledning information angående vilka behov deras lokaler 

har, men en del respondenter kände sig osäkra på i vilken utsträckning de får 

information gällande lokalernas kostnader. Det framkom av intervjuerna att 

informationsutbytena runtom i landstinget kanske inte alltid fungerar fläckfritt. 

Gällande själva processen vid en nybyggnad fanns det i vissa fall delade 

uppfattningar över hur saker och ting fungerar.  

Friedl och Verčič (2011) poängterar att förutom att sprida information är syftet 

med intern kommunikation också att skapa samhörighet eftersom det är det 

som kan få delverksamheterna att sträva åt samma håll. Brettel et al. (2015) är 

inne på samma spår och menar att engagemang och lojalitet är nyckelkriterier 

för en organisations framgång och att kulturen i organisationen är anledningen 

till detta. Intervjuerna visar att delverksamheterna i dagsläget måste argumentera 

för sin sak för att få om- och tillbyggnationer gjorda, i och med att 

fastighetsenheten inte är insatta i deras verksamhet. En av respondenterna 

menar att det blir en sorts konkurrens mellan delverksamheterna där den som 

skriker högst “vinner”. Fastighetschefen menar också att arbetsmarknaden för 

läkare och delvis även sköterskor är så pass skev att landstinget måste vårda de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811114001969#bib0010
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anställda ömt och för de inte ska byta arbetsgivare. Detta kan leda till 

prioriteringar som inte gynnar lokal-effektiviteten. 

I teorikapitlet presenterades teorier angående hur landstinget från ledningens 

sida kan motivera organisationens delverksamheter att sträva efter ett mer 

lokaleffektivt tänkande. Teorier angående hur delverksamheter kan motiveras 

genom belöningsincitament läggs fram, men de flesta av respondenterna anser 

att det inte är något som kan fungera i ett landsting. Landstingets fastighetschef 

ser problem i att ekonomi inte finns för att kunna ge belöningar, och ser också 

svårigheter i att bedöma vem som ska bli belönad. Flera andra respondenter 

håller med om detta och poängterar framförallt att det är eftersom att 

sjukvården främst är finansierad av skattepengar försvåras frågor som denna, 

något som Elf et al. (2015) också uppgav i teorikapitlet. Flera forskare förklarade 

att en typ av social motivation kan skapas genom en utförlig internredovisning. 

Fastighetschefen ställer sig positiv till detta och tror att en typ av 

tävlingsmoment kan uppstå, där delverksamheter inte vill vara sämre än andra, 

vilket motiverar dem. 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel kommer de slutsatser som har tagits fram utifrån analysen presenteras. 

Slutligen kommer förslag till vidare studier som enligt författarna vore intressant att gräva 

djupare i.  

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur landsting som använder 

traditionella hyressystem kan effektivisera sin lokalanvändning genom att ta del 

av de fördelar som uppkommer vid användandet av en internhyresmodell. 

Författarna har försökt att besvara detta genom att ta reda på vilka fördelar som 

finns med internhyresmodellen, och därefter undersökt hur de här fördelarna 

kan implementeras i en hyresmodell där lokalkostnader är en fri nyttighet för 

användaren.  

Det kan konstateras att de viktigaste fördelarna med internhyror är att 

incitament skapas för en effektivare lokalanvändning. När en delverksamhet i 

en organisation själv står för sina lokalkostnader uppkommer en 

kostnadsmedvetenhet naturligt. Efter att ha jämfört och analyserat teori och 

empiri har författarna kunnat urskilja att de problemen Värmlands landsting har 

gällande lokaler ofta relaterar till den teori författarna har utgått ifrån. 

Helhetstänkande och bra kommunikation- och informationsutbyten är en 

förutsättning för att internhyrans fördelar ska kunna implementeras i ett 

landsting som inte tillämpar denna modell, vilket har besvarat frågeställningarna 

angående detta. Under de intervjuer som genomförts har författarna noterat att 

helhetstänkandet inte alltid genomsyrar hela landstinget, och anledningen till det 

ofta grundar sig i bristande kommunikation. Ledningen i Värmlands landsting 

arbetar hårt för att motverka detta, och författarna anser att det arbetet bör 

utvecklas ytterligare om ett naturligt lokaleffektivt tänkande ska prägla 

landstinget. 

 Den tredje frågeställningen handlade om hur motivation för lokaleffektivitet 

kan skapas, och författarna drar slutsatserna att belöningsincitament inte 

fungerar i ett landsting. Det finns sällan ekonomi till detta, och i och med att 

vården framförallt är skattefinansierad är det en känslig fråga som är svår att 

genomföra. Det är utöver det här svårt att med ett rättvist tillvägagångssätt 

bestämma vem som ska belönas. Däremot anser författarna att incitament till 

effektivare lokalanvändning kan skapas icke-monetärt genom social motivation 

så som nyckeltalsjämförelser mellan delverksamheter där viljan till att prestera 
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bra jämfört med andra är motiverande. Författarna anser dock också att det 

finns risker med tävlingsmoment i organisationer där en gemensam helhetsbild 

ska ligga som grund för allt arbete. 

Under uppsatsens gång har även en förståelse för hur den traditionella 

hyresmodellen fungerar i praktiken framkommit. Författarna kan konstatera att 

majoriteten av respondenterna i Värmlands landsting ställer sig positiva till 

traditionella hyresmodellen.  

7. Förslag till vidare studier 

Efter att ha skrivit den här uppsatsen har författarna kommit fram till vissa 

punkter som enligt dem vore intressanta att undersöka vidare. Framför allt har 

de funderat över hur ett helhetsperspektiv inom landsting kan förmedlas på 

bästa sätt i syfte att bidra till effektivare lokalanvändning. Tsai (2002) förespråkar 

en horisontell struktur i organisationer, där samordning blir mer informell. Det 

är meningen att detta ska vara fördelaktigt eftersom gränser mellan 

organisationens avdelningar suddas ut, och att enheterna genom social 

interaktion får ökade kunskaps- och informationsflöden. I Värmlands landsting 

har en omorganisation med syfte att skapa en platt organisation genomförts. 

Målet med detta är att få landstingets delar att samarbeta och på så sätt sprida 

nödvändig information till varandra. Författarna funderar dock över om det här 

i alla lägen verkligen gynnar landstinget. Eftersom att informationen är såpass 

utspridd, och att många har saker att säga till om, tror författarna att det i vissa 

fall kan bli problematiskt för ledningen i landstinget att på ett klart och tydligt 

sätt förmedla de gemensamma mål- och visioner som finns. Med en mer 

hierarkisk styrform kan mål förmedlas enkelt uppifrån och ned. Ledningen kan 

på ett klart och tydlig sätt beskriva dess mål och visioner i en sorts helhetsbild, 

och risken för att denna målsättning förvrängs på vägen till dem den ska nå ut 

till minimeras. Självklart finns det även nackdelar med hierarkiska styrformer, 

men författarna anser att det vore intressant att studera om en horisontell 

struktur i organisationer som landsting egentligen är fördelaktig när en 

helhetsbild ska förmedlas. Alternativt kan studeras hur bristen på hierarki kan 

kompenseras genom bättre kommunikation. 

Under intervjuerna framkom också att det funderas över en del praktiska 

lösningar inom landstinget angående hur lokalanvändningen kan effektiviseras. 

Exempel författarna har fått på sådana lösningar har varit att låta patienter med 

mindre åkommor få prata med en läkare över Skype. Under intervjuerna har det 

också diskuterats huruvida skiftgång kan bidra till att lokalerna i landstinget 



43 

används under en större del av dygnet, för att på så sätt skapa effektivitet. En 

mer djupgående studie angående metoder gällande själva effektiviseringen av 

lokalanvändning och vikten av ändamålsenliga lokaler inom landsting vore enligt 

författarna väldigt intressant. Flera av respondenterna har poängterat att det inte 

alltid är ytan av deras lokaler som skapar problem för dem, utan snarare vilka 

funktioner de inte kan uppfylla. 

Att vända på syftet och studera hur landsting som använder internhyressystem 

kan ta del av de fördelar som uppkommer vid användning av ett traditionellt 

hyressystem är också intressant för vidare studier.  
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9. Bilaga 

 
Intervjuguide 
 

1. Vilka behov behöver era lokaler uppfylla? 
 

2. Uppfyller era lokaler i dagsläget de behoven? 
 

3. Är det en svår process att få igenom era önskemål? 
 

4. Har ni ytor som inte är fullt nyttjade? 
 

5. Har ni förslag på hur era lokaler skulle kunna effektiviseras eller 
samordnas för att frigöra resurser? 
 

6. Anser ni att kommunikationen mellan er och fastighetsenheten är bra? 
 

7. Har fastighetsavdelningen tillräcklig information om er verksamhet för 
att kunna ta välgrundade beslut?  
 

8. Hur kan delverksamheter motiveras för att tänka lokaleffektivt? 
 

9. Strävar hela organisationen åt samma håll?  
 

10. Har ni tillräcklig information om de kostnader er lokalanvändning 
bidrar till? 
 

11. Tycker ni att det är bra att ni inte själva budgeterar för er 
lokalanvändning eller skulle ni hellre använda er av någon typ av 
internhyresmodell? 
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