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Kostnader och finansiering 
Att diskutera kostnader och ställa dessa mot t.ex. medicinska och kvalitativa fördelarna för patien-
ter, anhöriga och medarbetare kan upplevas besvärligt. Dock behöver det göras för att få ett hel-
täckande underlag inför beslut om projektets fortsättning. 
 
Aspekter inom innovationsprojekt som rör ekonomi handlar bland annat om att: 

• undersöka kostnader för att driva projektet vidare  

• undersöka vad i lösningen som är kostsamt att utveckla och använda och bedöma hur viktig 
denna egenskap är för lösningen i sin helhet 

• bedöma om nyttan med lösningen är större än kostnaderna för den samma 

• säkerställa finansiering av kommande aktiviteter  

 

Kostnader i olika delar av innovationsprocessen - vikten av att misslyckas tidigt 
Cirklarna som illustrerar de olika 
faserna i innovationsprocessen 
för hälso- och sjukvården i VGR är 
lika stora men det betyder inte 
att kostnaderna för varje fas är 
lika stora. Kostnaden hänger inte 
heller samman med antal aktivi-
teter i varje fas. Generellt är ut-
vecklingsfasen den mest kost-
nadskrävande fasen i innovat-
ionsprocessen.  
 
Möjlighet till förändring av ett projekt är alltid 
störst under den första delen av projekttiden. 
Det är därför bra att tidigt under innovations-
processen lära sig om problemet, behovet och 
möjliga lösningar. Att analysera problem och 
behov, prata med målgrupper och testa enkla 
prototyper i början av projektet gör att du ti-
digt skapar stor kunskap till låg kostnad och det 
blir också lättare att rätta till fel och göra för-
ändringar. Håll prototyperna enkla och låt 
kostnaden i dessa första faser vara låga.   

 
Nytta vs kostnad 
Kontinuerligt under innovationsprocessen behöver projektgruppen undersöka förväntade kostnader 
för fortsatt drift av projektet och de olika vägval som finns. Exempel på vägval är val av koncept och 
val av utvecklingssätt.  Vinsten (nyttan) med att lösa problemet som projektet utgår ifrån måste i 
slutänden vara större än de kostnader som projektet kommer medföra. Flera aktiviteter i innovations-
processen tar upp olika aspekter av kostnadsanalyser. Detta inkluderar tex. ”Beskriv nyttan och ut-
vecklingskostnader för koncepten” och ”Beskriv valt koncept”. 
När det gäller all regional IT-utveckling så styrs den av regionala styrmodellen för IT-utveckling. Enligt 
denna styrmodell ska en nytto- och kostnadskalkyl tas fram innan start av utveckling och finansiär ska 
vara säkrad hela vägen innan projektet börjar. 



Övrigt PILOTDOKUMENT          2021-03-25 

2 
Innovationsplattformen VGR 
 

 
Prioritering inom projektet: Bra att ha eller nödvändigt? 
Det finns delar i alla lösningsförslag och koncept som är nödvändiga, så kallade kärnvärdet, de kan 
även översättas i så kallade ”skall-krav” i kravspecifikationer. Andra delar är mer av typen ”bra att ha”. 
Det är bra att ha en dialog inom projektet om vad som ska ingå i lösningen och vad som kan skalas av 
för att spara resurser.  Vissa ”bra att ha-saker” kräver inga större resurser medan andra kan sluka stora 
medel. Det finns kanske delar i lösningen där till exempel valbarhet eller individualisering kan skalas 
bort utan att något viktigt värde/nytta tas bort? 
För hållbar utveckling av innovationer och genomförande av innovationsprojekt behöver kostnader för 
så väl utveckling, implementering, drift och förvaltning analyseras. Vissa lösningar har låga anskaff-
ningskostnader men höga kostnader för förbrukningsmaterial och drift (tänk pappersskrivare), medan 
det för andra är tvärtom. 

 
Finansiering 
Finansieringsmöjligheter för innovationsprojekt finns både hos nationella, regionala och lokala fonder 
och bidragsgivare. För information om nationella och regionala fonder och bidragsgivare (t.ex. Inno-
vationsfonden) samt aktuella utlysningar läs mer på Innovationsplattformens webbplats under Grants 
Office.   

 
Mallar 

• Nytto- och kostnadskalkyl i projektilen, VGR 

 
Tips 

• Koncerninköp kan vara till viss hjälp med att undersöka kostnader för tjänster och varor.  
Kontaktuppgifter till Koncerninköp: Telefon: 010-441 02 00, E-post: koncernin-
kop@vgregion.se 

• Mer information om finansieringsmöjligheter finns på Innovationsplattformens webbplats un-
der Grants Office. 

• För att läsa mer om detta med att testa mycket tidigt läs mer om ”Fail early. Fail fast” och 
”Learn early. Fail fast”. 

• Läs mer om att realisera nyttorna med förändringen. I SKR:s Nyttorealisering i korthet. 

• Det finns modeller, vägledningar och rutiner för att arbeta med nyttorealisering för att hjälpa 
offentliga aktörer med ett systematiskt arbetssätt och för att skapa bättre underlag inför inve-
steringsbeslut på Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Dokument och länkar  t.ex. Verk-
tyg för business case.  

• Inera tagit fram en kalkyl för att räkna på nyttan med införandet av digitala tjänster. Detta 
för att hjälpa regioner och kommuner att ta bra beslut om vilka tjänster som de bör investera 
i. 

• För att visa vilka nyttor som en investering ger kan PENG-modellen användas. PENG-modellen 
inkluderar även svårvärderade och indirekta nyttor och modellen leder till visualisering av nyt-
tor och kostnader en nyttostapel med direkta, indirekta och svårvärderade nyttor och en sta-
pel med kostnader. 
 

https://www.vgregion.se/ov/innovationsplattformen/varden/innovationsfonden/
https://www.vgregion.se/ov/innovationsplattformen/varden/innovationsfonden/
https://www.vgregion.se/ov/innovationsplattformen/ansokningsstod---grants-office/
https://www.vgregion.se/ov/innovationsplattformen/ansokningsstod---grants-office/
https://insidan.vgregion.se/stod-och-tjanster/amnen-a-o/projekt/verktyg/
https://www.vgregion.se/ov/innovationsplattformen/ansokningsstod---grants-office/
https://skr.se/download/18.138315e61677d89dfe79192c/1544615412635/Nyttorealisering%20i%20korthet%20nov%202018.pdf
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/nyttorealisering
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/nyttorealisering#dokument_och_lankar
https://www.inera.se/nyheter/nyheter/nyttokalkyl-ska-hjalpa-regioner-och-kommuner-att-rakna-pa-nyttan-av-att-infora-digitala-tjanster/
https://www.projektmallar.se/peng-modellen/
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Från på Myndig-
heten för digital 
förvaltning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Från Ineras in-
formation om att 
räkna på nyttan 
för olika digitala 
lösningar  

https://www.inera.se/nyheter/nyheter/nyttokalkyl-ska-hjalpa-regioner-och-kommuner-att-rakna-pa-nyttan-av-att-infora-digitala-tjanster/

