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Sammanfattning 

Diskussioner kring kostnader inom hälso- och sjukvårdsverksamhets kan betraktas som ett 

omtvistat ämne. Avvägningen mellan kostnad och kvalitet är kanske mer komplext på detta 

område än på många andra. Moraliska aspekter, liksom värdighet och diskretion är exempel 

på avseenden som är svåra att mäta i ekonomiska termer men som är nödvändiga för att 

kvaliteten på vården skall betraktas som hög. Det kan således anses finnas en inbyggd konflikt 

mellan vissa kvalitetsaspekter och kostnaden för vården. 

Denna uppsats har sin utgångspunkt i vårdverksamhetens ökade ekonomiska styrning, vilket 

är en följd av de rationaliseringar och omstruktureringar som sedan 1980-talet 

uppmärksammats inom den offentliga sektorn och som går under benämningen New Public 

Management. Syftet är att utifrån relevant teori genomföra intervjuer för att samla information 

om hur de förändringar som kommit att ta plats inom hälso- och sjukvården märks av och hur 

de bemöts av vårdpersonalen, samt konsekvenser av styrningens villkor och effekter.  

Slutsatserna har landat i att det inte råder något tvivel om att New Public Management 

kommit att förändra organisation och styrning inom hälso- och sjukvården. Privata inslag, 

som målstyrning, uppföljning och utvärdering, lokalt verksamhetsansvar förenat med central 

kontroll, präglar numera verksamheten i syfte mot ökad effektivitet och produktivitet. Detta 

märks bland annat genom att verksamheten har utvecklats till att bli betydligt mer 

kostnadsmedveten. Det existerar en bred tillämpning av olika metoder och modeller för 

styrning av verksamheten, vilket lett till att det administrativa arbetet ökat - en utveckling som 

upplevs negativ inom verksamheten eftersom den strider mot vårdpersonalens intressen. 

Politikernas inflytande, vilket kommit att öka, betraktas främst som negativ, dels beroende på 

politikernas bristande kunskap inom ämnesområdet, dels på grund av att professionens 

auktoritet minskat.  
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Summary 

Discussions on costs in health care activities can be regarded as a questionable substance. The 

balance between cost and quality is perhaps more complex in this area than in many others. 

Moral aspects, as well as dignity and discretion are examples of ways that are difficult to 

measure in monetary terms but which are necessary for quality of care should be regarded as 

high. It can therefore be considered to be a built-in conflict between certain aspects of quality 

and cost of care. 

This paper has its starting point in care activities increased financial control, which is a result 

of the rationalization and restructuring since the 1980s, attention in the public sector and 

termed New Public Management. The aim is that based on relevant theory conduct interviews 

to gather information about the changes that have come to take place in health care 

organizations and how they are treated by health professionals, as well as the consequences of 

it.  

The findings have landed in that there is no doubt that the New Public Management has 

changed the organization and management in health care. Private elements, as management 

by objectives, monitoring and evaluation, local business responsibilities associated with 

central control, now characterizes the activity in order to increase efficiency and productivity. 

This is shown inter alia by the business has evolved to be much more cost conscious. There is 

an extensive use of various methods and models for control of the operation, which have led 

to an increased degree of administrative work - a development that is perceived negatively in 

the activity since it is contrary to the interests of health professionals. The politicians’ 

influence, which reached to increase, mainly regarded as negative, partly due to politicians’ 

lack of knowledge in the subject, partly because of the profession's authority diminished. 
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1. Inledning 

 

I detta kapitel kommer bakgrunden till arbetet att diskuteras, liksom problem kopplade till 

ämnet som berörs. Problemområdet fokuseras och framställs under problemformuleringen, 

varefter syftet med arbetet beskrivs. 

1.1 Problembakgrund 
Diskussioner kring kostnader inom vårdverksamhet kan betraktas som ett kontroversiellt 

ämne. Avvägningen mellan kostnad och kvalitet för verksamheten är kanske svårare på detta 

område än på många andra. Moraliska aspekter, liksom värdighet och diskretion är exempel 

på avseenden som är svåra att mäta i ekonomiska termer men som är nödvändiga för att 

kvaliteten på vården skall betraktas som hög. (Hallin & Siverbo, 2002) Ekonomistyrning är ett 

begrepp som under senare år fått en vidgad innebörd. Från att till största delen innefattat 

finansiella termer har styrning med icke-finansiella mätetal och sammanhangen i vilka de 

används kommit att utvecklats. (Ax et al, 2007) Inom vården ses utvecklingen liksom 

ökningen av ekonomistyrningen som ett hot mot människovärdet som rör lika behandling och 

respekt för individer då vikten av att hålla budget fått ökat fokus. (Hallin & Siverbo, 2002) 

Det kan därmed anses råda en inbyggd konflikt mellan vissa kvalitetsaspekter och kostnaden 

för vården. 

Av resonemanget ovan följer att ekonomistyrning inom vårdverksamhet blir av yttersta vikt, 

dels genom att möjliggöra kontroll och se att önskvärda prioriteringar görs, dels att de 

begränsade resurserna används på ett effektivt sätt. Styrning, eller styrpraktiker, är 

generaliserade modeller och metoder för styrning, så som olika strukturella förändringar och 

metoder för mätning och utvärdering. Det är något påtagligt, utformat för att vidta åtgärder 

genom mätning, ordning och påverkan. Ekonomistyrning innefattar det arbete som är riktat 

mot att planera, genomföra, följa upp, utvärdera och anpassa verksamheten i strävan att 

ekonomiska mål av såväl finansiell som icke-finansiell karaktär uppnås. Begreppet har i sig 

inget värde utan syftar till att underlätta arbetet med att uppnå strategiska mål. Som 

hjälpmedel för arbetet i fråga är det önskvärt att göra modeller, vilket innebär att en 

förenkling och avgränsning av verkligheten görs. I många fall är dock teorierna och 

modellerna motstridiga. Det finns de som menar att en organisation kan ha mål, medan andra 

hävdar motsatsen då en organisation består av individer med egna mål. Det är således när 

teori och praktik konfronteras som frustration uppstår (Ax et al, 2007) och kritik riktas mot att 

vårdföreträdares ekonomistyrning ofta har ett stort avstånd till vårdarbetarnas behandlings- 

och omvårdnadsarbete (Hallin & Siverbo, 2002). Det är således ett problem, huruvida vårdens 

värderingar är förenliga med en ökad användning av ekonomistyrning.  

Centralt för både styrning och uppföljning är de kostnadsposter som utgör största andelen av 

verksamhetens totala kostnader. Arbetskraftskostnaderna för ett sjukhus utgör två tredjedelar 

av verksamhetens totala kostnader vilket gör personalfrågor till en viktig aspekt vid 

kvalitetsarbete. Synsättet att kapitalisera och ekonomisera allt inom vården kan möta 
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motsättningar bland personal i en så kallad kunskapsorganisation, vilka ofta har egna intressen 

och egen logik. (Liukkonen, 2000)  

Utvecklingen och den ökade användningen av ekonomiska styrsystem inom vården sker 

parallellt med förändring av organisation och interna spelregler. Det finns explicita ambitioner 

bland chefer och politiker att förändra rådande struktur, processer och ideologier. (Brunsson 

& Olsen, 1990) I denna process av förändring utgör det varuproducerande företaget en 

förebild i flera avseenden då målstyrning, markerade chefsroller, lokalt verksamhetsansvar 

kombinerat med central kontroll och utvärdering eftersträvas. Metoder och principer har alltså 

medvetet förts in i en kontext efter att ha utvecklats i en annan miljö. (Hasselbladh, 1991) 

En styrmodell är ett instrument för att uppnå målkongruens. Begreppet målkongruens 

beskriver relationen mellan företagets mål och individers personliga mål. Syftet med en 

styrmodell är alltså att individernas handlingar, som styrs av individuella preferenser och mål, 

skall leda till måluppfyllelse för organisationen som helhet. För att uppnå målkongruens krävs 

alltså att styrmodellen är utformad så att medarbetarna i organisationen känner att de uppnår 

sina personliga mål i arbetet, samtidigt som deras handlande genererar måluppfyllelse för 

organisationen. Det finns annars risk för suboptimering, det vill säga att individer eller 

grupper inom organisationen handlar i eget intresse och motverkar övergripande mål. Två 

viktiga aspekter vid utformningen av en styrmodell blir således vilka handlingar som ligger i 

medarbetarnas eget intresse, samt i vilken utsträckning dessa handlingar sammanfaller med 

organisationens intresse. (Anthony & Govindarajan, 2007) 

De rationaliseringar och omstruktureringar som sedan 1980-talet har uppmärksammats i den 

offentliga sektorn går under beteckningen New Public Management (NPM) och avser den 

samling styrnings- och ledningsmetoder som introducerats inom den offentliga sektorn de 

senaste åren. NPM är en bred term för flera olika managementidéer där många filosofier 

lånats från den privata sektorn. Den privata sektorn förknippas ofta med högre effektivitet och 

produktivitet. Den associeras även i högre grad med vinstintresse, entreprenörskap och utökad 

rörlighet för personalen i fråga. Trots att marknadslösningar och marknadsideologin i många 

avseenden genomsyrar den offentliga sektorn har den inte helt konkurrerat ut den gamla 

byråkratiska strukturen. Tidigare organisationsstrukturer, styrmetoder och ideal lever alltså 

vidare samtidigt som nya tillkommer. Privata inslag förekommer överallt i den offentliga 

vården och offentlig politik sätter sin prägel på den privata vården. (Hasselbladh, 2008) 

Ekonomiska styrmodeller som utvecklats inom industrin har inte och har aldrig heller haft 

ambitionen att utvecklas för att passa sjukvården. (Liukkonen, 2000) Medan ett privat 

företags viktigaste uppgift är att generera avkastning på aktieägarnas kapital är pengar aldrig 

ett mål i sig för offentliga verksamheter, utan ett medel för att uppnå önskat resultat. 

(Akademikerförbundet SSR) Det kan således sägas att det skett en ekonomisering av 

verksamheter som inte lämpar sig för det. (Liukkonen, 2000) 

Detta resulterar i en intressant och inte minst aktuell problematik, huruvida den ökade 

användningen av ekonomiska styrsystem är överensstämmande med professionens 

värderingar. Utifrån ett kostnadsperspektiv bör det vara av yttersta vikt att personalens 

handlingar och personliga mål även gynnar den övergripande verksamheten då 
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arbetskraftskostnaderna utgör en väsentlig del av sjukhusets totala kostnader. Det är därför 

viktigt att försöka beskriva problematiken av ekonomistyrningens utbredning och vilka 

konsekvenser det får för vårdpersonalen, liksom för verksamheten i stort.  

I kontakt med en vårdverksamhet i Västra Götalandsregionen har jag blivit intresserad av hur 

ekonomistyrning bedrivs i praktiken. Då det framför allt är problematiken mellan vårdens 

värderingar och ekonomistyrningen som intresserar mig vill jag se hur aktuella styrmodeller 

bemöts av hälso- och sjukvårdsorganisationen. 

1.2 Problemformulering 
De marknadsreformer som går under begreppet New Public Management har lett till ökad 

ekonomisk styrning inom offentlig sektor. Ekonomistyrning som begrepp kan ha flera olika 

innebörder. För att kunna diskutera ämnet har jag valt att avgränsa mig till en definition, 

vilket arbetet utgår från. Enligt denna definition avser ekonomistyrning avsiktlig påverkan på 

en verksamhet och dess befattningshavare mot vissa ekonomiska mål (Ax et al, 2007). 

Ovanstående diskussion leder fram till en mer konkret problemformulering som dels kan 

beskrivas som huvudproblemet för uppsatsen, dels som arbetets utgångspunkt:  

 Hur präglar New Public Management hälso- och sjukvårdsverksamheten och vilka blir 

konsekvenserna då styrningens villkor och effekter möter medicinsk profession?  

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att samla information om de rationaliseringar och 

omstruktureringar som New Public Management medfört, samt att tolka hur dessa 

förändringar urskiljs och tas emot av vårdpersonalen i syfte att analysera vilka effekter det får 

inom verksamheten. Det är följaktligen den upplevda kontrasten mellan den medicinska 

professionen och verksamhetens övergripande mål som behandlas. 
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2. Metod 

 

Detta kapitel inleds med en diskussion om bakgrunden till studien, varför ämnet i fråga är av 

intresse att fokusera på. Vidare kommer det tillvägagångssätt för vilket jag arbetat med 

uppsatsen att presenteras. Val av bland annat forskningsmetod och datainsamlingsmetod 

kommer att beskrivas och resonemang kring studiens informationskvalitet kommer att föras. 

2.1 Forskningsstrategi 
En undersökning kan vara intensiv eller extensiv vilket innebär att den antingen har en djup 

eller en bred angreppsvinkel mot ett fenomen. Valet av en intensiv eller extensiv studie går att 

kombinera, men vanligtvis väljs ett specifikt undersökningssätt. (Jacobsen, 2002) Jag har valt 

att låta uppsatsen resultera i en intensiv studie eftersom arbetets problemformulering och syfte 

kräver mer ingående data, liksom en djupare förståelse för en given kontext. Det handlar i mitt 

fall om att försöka förstå och beskriva mål och värderingar hos individer, vilket jag anser är 

en uppgift som behöver en djupare angreppsvinkel.   

För att beskriva huruvida vårdarbetare anser att deras mål och värderingar är förenliga med 

verksamhetens övergripande mål har jag valt att göra en fallstudie. Fallstudier har enligt 

Denscombe (2009) sin utgångspunkt i att de inriktar sig på endast en undersökningsenhet. 

Med en fallstudie kan undersökningsenheten studeras på djupet, vilket jag har för avsikt att 

göra. Fallstudien som val av forskningsstrategi motiveras också av Denscombes åsikt om att 

fallstudier undersöker saker och ting såsom de naturligt uppträder, att undersökningen sker i 

en naturlig miljö och att fallets utgångspunkt för studien är något som redan existerar. För att 

kunna göra arbetet greppbart har jag sedan valt att göra en organisatorisk avgränsning, det vill 

säga att jag kommer fokusera på en avdelning inom verksamheten.   

2.2 Forskningsansats 
Det finns i huvudsak två olika forskningsansatser, eller metodansatser, vilka har att göra med 

uppfattningen om sambandet mellan teori och empiri; induktiv och hypotetisk-deduktiv 

metod. Den hypotetisk-deduktiva metoden innebär att hypoteser härleds från en teori för att 

testa den. Det handlar om att pröva våra antaganden mot vår erfarenhet. (Wallén, 1993) I 

denna studie kommer inga hypoteser att härledas för att testa teorins giltighet, vilket innebär 

att den hypotetisk-deduktiva ansatsen inte utgör ett lämpligt alternativ.  

I arbetet kommer jag som alternativ att välja den induktiva ansatsen. Induktiv metod innebär 

att ett fenomen observeras i syfte att samla in data kring det. Utifrån inhämtad data skapas 

sedan teori och hypoteser. Induktion handlar om att få fram kunskap genom flertalet 

iakttagelser (Wallén, 1993) och i detta arbete kommer jag att utföra flera intervjuer för att få 

kännedom kring studiens problemformulering. Den induktiva ansatsen beskrivs som 

problematisk på så vis att de slutledningar eller generaliseringar som görs kan vara felaktiga 

då dessa görs efter studerandet av ett avgränsat antal situationer. (Wallén, 1993) I detta arbete 
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kommer inga generaliseringar att göras och det bör finnas i åtanke att de slutsatser som 

framhålls är baserade på ett begränsat antal individers uppfattningar. 

2.3 Angreppssätt 
Fallstudien förknippas vanligen med kvalitativ forskning (Denscombe, 2009) och är även den 

metod jag anser lämplig för detta arbete. Kvalitativa metoder ställer forskarens uppfattning 

eller tolkning av information i centrum och vikt läggs vid detaljer och nyanser hos 

undersökningsenheten i fråga. Det kan handla om tolkning av teori, motiv, sociala processer 

och sociala sammanhang. Metoden används i första hand när resultaten inte kan eller bör 

omvandlas till kvantifierbara data för statistisk analys, vilket jag inte har för avsikt att göra. 

(Denscombe, 2009) 

2.4 Vetenskapligt förhållningssätt 
Positivism kan enligt Hartman (2004) ses som en vetenskapsteori där vetenskaplig kunskap 

utgörs av teorier, vilka innehåller termer som refererar till mätbara företeelser och satser som 

anger samband mellan dessa företeelser. Kunskapen ska således vara empiriskt prövbar, 

uppskattningar och bedömningar ska ersättas med mätningar. Forskaren ska i sammanhanget 

vara objektiv och människan ses enligt positivismen som ett objekt, ett föremål. Det 

positivistiska synsättet utesluter följaktligen individers känslor och upplevelser. (Wallén, 

1993) Detta sätt att arbeta vetenskapligt är kraftlöst när det gäller att nå en förståelse för 

människors handlande och uppfattningar av verkligheten och används därför inte i denna 

uppsats. (Hartman, 2004) 

 

I denna uppsats har jag istället valt att inta ett hermeneutiskt synsätt. Detta ser jag som 

lämpligt då syftet med hermeneutik är att förstå och tolka hur människor upplever en situation 

samt vilken betydelse det får för beslut och handlingar. Forskning om sociala och mänskliga 

relationer styrs av den som tolkar situationerna samt ur vilket perspektiv de görs. Detta 

medför att resultaten kan variera beroende på vem som gör forskningen. (Patel & Davidson, 

2003) Det finns alltså inte bara en lösning eller ett svar, utan det som beskrivs i denna uppsats 

är min tolkning av verkligheten. Med det hermeneutiska synsättet är det strävan efter 

förståelse för hur människor uppfattar världen som är det centrala och eftersom dessa 

uppfattningar inte kan mätas måste människans beteende tolkas för att på så vis få en 

förståelse för hur de uppfattar världen. Intresset ligger således inte i hur världen är, utan hur 

den uppfattas och tolkas. (Hartman, 2004) 

2.5 Urval 

Ett urval görs i syfte att få rik och täckande information för att kunna ge en kvalitativ 

beskrivning av ett visst fenomen i en viss population. (Wallén, 1993) Jag valde att göra min 

studie på Östra sjukhuset i Göteborg med den anledningen att jag redan innan hade kontakter 

inom organisationen. För att sedan möjliggöra den rika och täckande datainsamling som 

eftersträvades genomfördes ett flertal intervjuer med personer inom verksamheten, dels med 

olika befattningar, dels inom olika professioner. På så vis ansåg jag att en mer övergripande 

bild över hur personalen upplever den ökade ekonomistyrningen skulle erhållas.  
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2.6 Datainsamling 
Som underlag för arbetet har både primär- och sekundärdata använts. Den kvalitativa metoden 

karakteriseras av primärdata inhämtad från intervjuer och observationer samt sekundärdata 

insamlad genom källgranskning. (Jacobsen, 2002) I denna uppsats kommer primärdata i 

huvudsak att utgöras av intervjuer medan arbetets teoridel, som är en litterär studie, kommer 

att utgöras av litteratur från olika källor.    

2.6.1 Litteraturstudie 

Den inledande fasen av datainsamlingen är en litteraturstudie. Avsikten är att ta del av 

vetenskaplig litteratur om New Public Management och ekonomistyrning, dels genom böcker, 

dels med hjälp av vetenskapliga artiklar, i syfte skapa en generell förståelse kring begreppen. 

Resultatet av den litterära studien presenteras i kapitel tre, som också är arbetets teoriavsnitt.  

2.6.2 Intervjuer 

Ett viktigt instrument för den kvalitativa metoden är djupintervjun (Stukát, 2005). 

Djupintervjun har till fördel att den kan resultera i utförliga svar med hög kvalitet, vilket jag 

tror är viktigt när det är personliga värderingar man vill åt. Att intervjuer skulle vara ett 

lämpligt sätt att samla information är att det faktiskt är människors tankar, åsikter och 

tolkningar jag vill åt för att på så sätt kunna få en uppfattning av individernas värderingar.  

Valet av intervjuslag kommer att tillhöra de kvalitativa vilket innebär att det direkta mötet 

med intervjupersonen och det samtal som uppstår i den kontexten kommer utgöra data 

(Widerberg, 2002). Den kvalitativa intervjun karaktäriseras bland annat av att den inte fullt ut 

genomförs på lika sätt från gång till gång (Denscombe, 2009). Intervjuerna kommer alltså inte 

vara helt genomstrukturerade och standardiserade. Ordningen på frågorna har mindre relevant 

betydelse och därför tillåts den som blir intervjuad att tala fritt kring frågorna. Detta tror jag 

ökar potentialen till att kunna samla in och försöka tolka individens värderingar då mer 

utrymme ges för respondentens egna tankar och åsikter.  

Subjektivt urval, som aktualiserats i denna studie, innebär att ”sunt förnuft” används för att 

avgöra vilka som kan komma att utgöra en målgrupp eller population. (Wallén, 1993) 

Eftersom jag ville försöka skapa mig en mer övergripande bild av värderingar bland 

vårdpersonalen ansåg jag det som lämpligt att göra intervjuer med ett fåtal personer med olika 

befattningar inom den avdelning jag valt att studera. Jag genomförde tre intervjuer. En av 

intervjuerna genomfördes med en första linjens chef, en så kallas vårdenhetschef. Detta med 

anledning till den kunskap om verksamhetsstyrning och ekonomi som personen i fråga har 

och som är värdefull information med hänsyn till arbetets syfte. Jag intervjuade också en 

överläkare för att samla information om hur läkarprofessionen upplever den ökade 

ekonomiska styrningen och de förändringar som New Public Management medfört, samt hur 

de hanterar förändringarna.  Den tredje intervjun genomfördes med en undersköterska för att 

få ytterligare perspektiv på de problem och sakförhållanden som studeras. Att intervjuerna 

avgränsas till antal och verksamhet beror på den tidsaspekt som är begränsande i 

sammanhanget.  
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För att öka kvaliteten på intervjuerna spelades intervjuerna in. Detta gjorde dels att inget som 

sades uteblev, dels att jag under intervjuerna kunde fokusera mig på intervjupersonen och 

reflektera över saker runt omkring, som personens beteende och egna upplevelser. 

2.7 Informationskvalitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som vanligtvis används för att beskriva olika 

mätningars kvalitet, datainsamlingens kvalitet. Validitet innebär hur väl ett mätinstrument 

mäter det som avses mätas, medan reliabilitet beskriver mätinstrumentets pålitlighet. (Wallén, 

1993) Skilt från den kvantitativa metoden, finns det inom den kvalitativa forskningsmetoden i 

princip inget att mäta. Jag kommer således inte att diskutera studiens kvalitet utifrån dessa 

begrepp, utan istället kommer jag resonera kring kvalitet utifrån termen källkritik som jag 

anser mer lämplig i denna studie.    

2.7.1 Källkritik 

Primärdata 

När relevant data samlas in genom intervjuer kan det finnas problem med tillförlitligheten i 

materialet. Intervjuer kan medföra en subjektiv syn på ämnet och därmed vara missvisande 

genom att information utelämnas eller idealiseras. Chefer kan exempelvis tänkas vinkla sina 

svar för att framhäva en mer positiv bild av sig själva och sitt arbete för att framstå som mer 

framgångsrika. Jag har därför valt ett kritiskt förhållningssätt till den information jag samlat 

in. Detta betyder att jag tagit till mig det som sagts under intervjuerna samtidigt som jag 

funderat vad som ligger till grund för svaren och hur svaren är påverkade av intervjupersonen 

i fråga. 

Mitt sätt att agera under intervjuerna kan också ha påverkat hur intervjupersonen svarat. Detta 

innebär att det finns en risk för att situationerna kring intervjuerna påverkat respondenterna så 

att svaren inte är helt överensstämmande med deras verkliga uppfattning. Ett försök i att 

undvika detta var att jag försökte ställa generella frågor om de ämnen jag ville ha besvarade. 

Följdfrågor ställdes sedan om det som inte framkom självmant. Vidare ska det faktum beaktas 

är att det är min tolkning av intervjuerna, som står till grund för uppsatsens analys och 

slutsats. Det går därför inte utesluta risken för feltolkningar av de data som samlats in.  (Patel 

& Davidson, 2003) 

En svaghet med uppsatsen är begränsningen i antalet genomförda intervjuer. Mer information 

skulle generera ett bredare perspektiv på uppsatsens problemområde. Samtidigt anser de 

intervjuade att de i stor utsträckning även talar för sina kollegor, då sammanhållningen mellan 

personalen är stark och då deras uppfattningar och värderingar i hög grad delas.   

Sekundärdata 

För att öka trovärdigheten och därmed kvaliteten i teorin har jag använt mig av flera olika 

litterära källor. På så vis har en del av det använda informationsmaterialet bekräftats genom 

annan information och går följaktligen att hitta i andra källor. Jag har bara använt mig av 

litteratur som jag betraktar som seriös och då böckerna som använts har vart relativt aktuella, 

ändamålsenliga samt går att belägga uppskattar jag tillförlitligheten i litteraturen som hög.    
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2.8 Anknytning till aktuell forskning 
Betydelse har lagts vid att knyta an arbetet till samtida forskningsresultat för att öka 

uppsatsens relevans. Anknytningen görs till två utvalda forskningsprojekt som jag anser dels 

har en tydlig koppling till studiens ämnesområde, dels förmedlar värdefulla 

undersökningsresultat; 

1. Bortom New Public Management: institutionell transformation i svensk sjukvård av 

Hasselbladh (2008). I boken beskrivs de rationaliseringar och omstruktureringar som 

skett inom i stort sett all slags offentlig verksamhet och som går under beteckningen 

"New Public Management" (NPM). Projektet uppmärksammar ett antal av de 

förändringar som skett inom den svenska sjukvården och anknyter till mitt arbete 

genom att det är dessa förändringar, liksom hur de märks av, som jag har till syfte att 

studera. Forskningsresultaten ligger också till grund för intervjufrågornas 

formulerande då vårdpersonalens tankar och upplevelser kring förändringarna är 

relevanta. 

2. Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård av Hallin & Siverbo (2003). I 

boken redovisar författarna sina resultat av studier kring organisering och styrning 

inom vården med syftet att öka förståelsen för ämnet i fråga. Drivkrafterna bakom 

hälso- och sjukvårdens utveckling diskuteras, liksom marknadsreformernas effekter 

inom svensk hälso- och sjukvård. Forskningsprojektets vetenskapliga utgångspunkt är 

företagsekonomisk och organisationsteoretisk. Min anknytning till projektet består i 

att jag vid flera tillfällen använt mig av deras rapporter i teoriavsnitten. Det som 

diskuteras i boken är centralt även i mitt arbete och utgör därmed en viktig koppling 

till det jag studerat. 

 

2.9 Reflektioner 
Arbetet med detta examensarbete har varit en mycket lärorik tid. Jag har inte bara lärt mig 

mer om det studerade ämnesområdet utan även utvecklat mina kunskaper i att strukturera upp 

arbetsuppgifter, samla in data, analysera och tolka information. Inte minst har jag fått mer 

kännedom om mina egna förmågor, om vad jag faktiskt klarar av.  

Om jag tänker tillbaka på hur jag skulle förändra genomförandet av denna studie till det bättre 

finns det några saker jag hade valt att göra annorlunda. Jag hade exempelvis börjat genomföra 

intervjuer tidigare, trots en ofullständig teori, för att med hjälp av empirin skriva en relevant 

teori. Innan intervjumaterialet är insamlat är det svårt att veta precis vad som kan komma att 

analyseras och därmed vilken teori som är lämplig.  

Jag hade även genomfört fler intervjuer. Det hade vart intressant med ett bredare perspektiv 

av åsikter och tankar kring New Public Management och förändringarna det medfört. Jag 

skulle kanske även vara mer kritisk till det som framkom under intervjuerna än vad jag vart 

tidigare för att redan då lägga grunden till analysen. Jag har hört av handledare och 

examinator att det är viktigt med ett kritiskt förhållningssätt och trots att jag försökt detta, 

skulle det kanske vart bättre om jag vart mer kritisk tidigare i arbetets gång.  
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I det stora hela tycker jag ändå att arbetet gått bra. Jag är mycket tacksam min handledare, 

som hjälpt mig hålla mig på rätt spår och som bidragit med spännande tankar och funderingar. 

Stort tack även till min examinator!   
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3. Teori 

 

Kapitlet inleds med en beskrivning av begreppet New Public Management (NPM) som i och 

med sin inverkan på offentlig sektor är av betydelse för arbetets problemformulering. Den 

andra delen av kapitlet berör begreppet ekonomistyrning och områden som syften, 

utgångspunkter och styrmedel behandlas. Den tredje delen handlar om ekonomistyrning i 

offentlig verksamhet och områden som kan särskilja ekonomistyrning i offentlig verksamhet 

från ekonomistyrning i övrigt. Avslutningsvis presenteras den ekonomiska styrmodell som 

används inom hälso- och sjukvårdsorganisationer i Västra Götalandregionen. 

3.1 New Public Management 
De rationaliseringar och omstruktureringar som sedan 1980-talet förändrat den offentliga 

sektorn sammanfattas under beteckningen New Public Management (NPM). NPM är en bred 

term för flera olika managementidéer och har till syfte att föra in den privata sektorns logik i 

offentliga organisationer eftersom det privata länge associerats ofta med högre effektivitet och 

produktivitet. (Lindberg & Blomgren, 2009) Förändringstryck och liberala idéer medverkade 

till förändringen mot nya sätt att organisera och styra hälso- och sjukvården. Den politiska och 

administrativa ledningen valde att lämna traditionell organisation och styrning, för att med 

marknadsreformer söka ökad effektivitet. (Hallin & Siverbo, 2003) Förändringarnas 

vidtagande kan även härledas till de ekonomiska problem som var aktuella vid inledningen av 

förändringsfasen. Då hälso- och sjukvård i offentlig regi huvudsakligen är offentligt 

finansierat påverkar rådande samhällsekonomi i vilken utsträckning resursfördelning 

förekommer. Begränsningar i samhällsekonomin innebär således ekonomiska begränsningar 

även för hälso- och sjukvården. Vid inledningen av New Public Management befann vi oss en 

långsiktig nedgång av samhällsekonomin. I konflikt med denna nedgång finns de inneboende 

krafter i samhället som genererar ökade hälso- och sjukvårdsavgifter. Dessa krafter kan 

förklaras utifrån tre faktorer. Den första faktorn som anses bidra till ökade ekonomiska 

konsekvenser är den demografiska förändring som pågår och som innebär att andelen äldre i 

samhället ökar. Detta har lett till förändringar mot mer långsiktiga sjukdomar och mer 

omfattande behandlingar. Den teknologiska utvecklingen är den andra faktorn och genererar 

kostnader, dels på grund av forskares och läkares intressen och ambitioner, dels vinstinriktade 

intressen. Den tredje faktorn som identifierats är en ökad efterfrågan på vård, liksom höjda 

förväntningar på den vård som ges. Teknologin ökar chanserna till diagnos och behandling 

och den ökande efterfrågan beror delvis på den medicinska professionen, vilka har patienters 

hälsa som mål för sina handlingar, men också på de allt mer vårdmedvetna konsumenterna. 

(Hasselbladh, 2008) 

Den ökade ekonomiska styrningen identifieras som den mest genomgripande förändringen av 

den offentliga sektorns styrningsregim. Nya rapporteringsrutiner och uppföljningssystem har 

utvecklats för att öka insynen i vårdens ekonomi och kvalitet. Budgetbalanskrav, liksom 

decentraliserat kostnadsansvar är numera viktiga inslag i verksamheten. (Hasselbladh, 2008) 

NPM förknippas med sju dimensioner av förändring i offentlig sektor och både Hood (1995) 

och Hasselblad (2008) sammanfattar reformerna utifrån följande punkter: 
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 Införande av decentraliserat resultat- eller kostnadsansvar, som delar upp tidigare 

sammanhållna förvaltningar i mindre, organisationsliknande enheter. 

 Interna marknader; enheter köper och säljer sina tjänster till andra enheter eller 

beställare. 

 Kostnadsmedvetenhet; ständig rationalisering av drift och organisation för att göra 

verksamheten mer kostnadseffektiv. 

 Bred tillämpning av metoder och modeller från privata företag i allt från personal- 

och lönepolitik till modeller för styrning av hela verksamheten. 

 Större formell handlingsfrihet och tydligare ansvar för chefer på olika nivåer. 

 Effektivitet bedöms i förhållande till explicita, standardiserade och mätbara mål. 

 Fokus på kunder och resultat. 

De förändringar som genomfördes under 1990-talet är en vidareutveckling av de reformer 

som påbörjats tidigare och som sammanfattas i ovanstående punkter. Den troligtvis tydligaste 

symbolen för NPM i svensk offentlig sektor är den beställarstyrning som kom att diskuteras 

under 1990-talets första hälft. Uppkomsten av beställarstyrningen ses idémässigt ur två olika 

perspektiv; dels som ett fortsatt steg i den utvecklingsprocess som har sin utgångspunkt i ökad 

decentralisering, samt mål- och ramstyrning, dels som en mer radikal förändring med mer 

privata inslag. Motiven till uppkomsten och beställarstyrningens införande var dock 

densamma och beskrivs som ökad effektivitet, liksom en högre grad av demokratisk 

förankring. (Hallin & Siverbo, 2003) 

 

Beställarstyrningen innebär en separation mellan beställare och utförare, där staten är 

beställare av marknadens identifierade behov och utförarna de som utför tjänsterna på 

beställarnas uppdrag. Genom denna uppdelning av beställare och utförare skulle tydligare 

krav kunna ställas på effektivitet och service. Medborgare och politiker görs till mottagare av 

tjänster, vilket genererar ett gemensamt intresse av att verksamheten kritiskt utvärderas och 

utförarna ges tydligare ansvar för organisationens utformning och resultat. Utförarna skulle 

följaktligen kunna utsättas för konkurrens. Konkurrensen avser både konkurrens inom en 

marknad, där sjukhusen konkurrerar om patienterna och konkurrens mellan producenter, det 

vill säga om att få driva sjukvård på en viss marknad. (Hallin & Siverbo, 2003) 

 

Beställar- och utförarstyrningen utformades alltså i syfte om ökad effektivitet, men också för 

att åstadkomma en högre grad av demokratisk förankring. Demokratifrågan rör dels 

medborgarnas möjligheter till att nå och påverka politikerna, dels politikernas chanser till att 

påverka verksamheten. Fördelningen mellan beställare och utförare tydliggör politikernas roll 

som företrädare för medborgarna och anses därför främst påverka medborgarnas inflytande 

över politikerna. Politikernas makt över verksamheten kopplas genom beslut om lagar, mål- 

och riktlinjer, prioriteringar, resursfördelning och strukturella förändringar, till idéerna om 
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målstyrning. (Hallin & Siverbo, 2003) Beställar- utförarmodellen förklaras vidare i avsnittet 

om styrning inom hälso- och sjukvård. 

3.1.1 Sökandet efter goda styrmodeller 

Hälso- och sjukvårdsorganisationer beskrivs som svårstyrda. Karakteristiskt för reformarbetet 

under det senaste decenniet har varit således vart ett sökande efter en styrmodell med fokus på 

verksamheten och som fångar flera dimensioner av verksamheten. Flertalet olika styrmodeller 

har praktiserats inom vården i hopp om ökad kostnadskontroll, högre effektivitet och 

fördjupad demokrati. Denna sökprocess kan enligt Hallin & Siverbo (2003) beskrivas som 

jakten på den goda styrningen.  

Ett annat utmärkande drag har varit en ökad variationsrikedom, samt en viss otydlighet i 

frågan om vilken som är den dominerande idealmodellen. Hallin och Siverbo (2003) menar 

att det finns tre idealmodeller för att styra eller samordna mänskliga aktiviteter; marknad, 

hierarki och nätverk. Samtidigt har målstyrning och resultatstyrning successivt blivit vanliga 

inslag i verksamheten, men därmed inte sagt att modellerna fungerar och ger upphov till 

ämnade effekter. Det senaste decenniet kännetecknas också av att styrmodellerna blivit mer 

komplexa och ambitioner finns att förena olika styrlogiker inom ramen för styrmodellen. En 

styrmodell som kan nämnas i sammanhanget är processtyrning. Modellen bygger på vertikalt 

ansvarsutkrävande, skilt från den traditionella, hierarkiska. Syftet med styrmodellen är att 

utifrån ställd diagnos få till ett optimalt verksamhetsflöde, sett ur ett effektivitets- och 

kvalitetsperspektiv. Ett annat exempel på en relativt komplex styrmodell är balanserad 

styrning, eller balanserat styrkort. I modellen betraktas verksamheten utifrån flera olika 

perspektiv och perspektiven i fråga studeras parallellt. (Hallin & Siverbo, 2003)  

3.2 Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning är ett begrepp som på senare år fått en vidgad innebörd och som i och med 

New Public Management även lett till att användningen av ekonomisk styrning ökat inom 

offentlig sektor. Från att huvudsakligen omfattat budgetering, produktkalkylering, 

internredovisning och uppföljning i finansiella termer har styrning med icke-finansiella 

mätetal utvecklats. Den traditionella ekonomistyrningen, det vill säga styrning med hjälp av 

finansiella mätetal, utgör fortfarande grunden för dagens ekonomistyrning och finansiella mått 

är i hög grad väsentliga men mjukare komponenter, som företagskultur, kompetens- och 

motivationsuppbyggnad, har fått en ökad betydelse. Även det organisatoriska sammanhanget, 

eller organisationsstrukturen, i vilket detta sker, omsluts alltså av ekonomistyrningen. (Ax et 

al, 2007) 

3.2.1 Syften med ekonomistyrning 

Ekonomistyrning handlar om människor; om beslutsfattare och underlydande och deras 

beteende (Holmblad Brunsson, 2005). God ekonomistyrning påverkar beteenden i ett 

målkongruent syfte, vilket innebär att individers handlingar, som tas i avsikt att uppnå 

personliga mål, även leder till måluppfyllelse för organisationen. (Anthony & Govindarajan, 

2007) 

Syftet med ekonomistyrning är att påverka en verksamhet och dess befattningshavare mot 

vissa ekonomiska mål. Detta möjliggörs genom att implementera strategier som i sin tur kan 
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leda till måluppfyllelse. Ett motiv till styrning är att människor inom en organisation har olika 

mål som bara delvis överlappar varandra. Det är dessa mål individerna i första hand försöker 

förverkliga, inte organisationens. Styrning innefattar följaktligen arbete som är riktat mot att 

planera, genomföra, följa upp, utvärdera och anpassa verksamheten i strävan att uppsatta mål 

nås. (Ax et al, 2007) 

Att formulera mål och utvärdera hur väl dessa uppfylls är viktigt, liksom formerna för hur det 

sker. Det finns inget entydigt svar på vilket eller vilka mål företag har vilket lett till att 

teorierna om företags mål, liksom modeller av dem är många. (Ax et al, 2007) Gemensamt för 

olika styrmodeller är dock syftet att uppnå målkongruens. Begreppet målkongruens beskriver 

relationen mellan företagets mål och de personliga mål som individerna i organisationen har. 

Syftet med en styrmodell är alltså att de handlingar som ligger i individernas intresse skall 

leda till måluppfyllelse för organisationen som helhet. Två viktiga aspekter vid utformningen 

av en styrmodell blir således vilka handlingar som ligger i medarbetarnas eget intresse, samt i 

vilken utsträckning dessa handlingar är överensstämmande med organisationens intresse. 

(Anthony & Govindarajan, 2007) 

3.2.2 Styrmedel 

För att styrning mot vissa ekonomiska mål ska vara möjligt behövs hjälpmedel, så kallade 

styrmedel. Det finns olika former av styrmedel och Ax et al. (2007) har delat upp styrmedlen i 

tre kategorier; Formella styrmedel, Organisationsstruktur och Mindre formaliserad styrning.  

Formella styrmedel 

Formella styrmedel är så kallade hårda styrmedel som används för att planera, följa upp, 

utvärdera och kontrollera verksamheten. De förser beslutsfattare med underlag, fördelar och 

utkräver ansvar. Ett vanligt förekommande formellt styrmedel är budgetering. (Ax et al, 2007) 

Budgetering 

Budgetering är en form av planering av verksamheten. En budget uttrycker förväntningar och 

åtaganden för organisationer, om ekonomiska konsekvenser för en kommande period (Ax et 

al, 2007 sid 317) och är följaktligen ett verktyg för kortsiktig planering och kontroll inom ett 

företag. Budgeten syftar bland annat till att uppnå övergripande strategiska mål och 

koordinerar aktiviteter för de olika enheterna inom en verksamhet. (Anthony & Govindarajan, 

2007)  

Betydelsen av budgetar är varierande från företag till företag, men i de flesta verksamheter är 

de en viktig del av den ekonomiska styrningen. Budgeteringen är en process, sammanlänkade 

aktiviteter med ett bestämt mål. Utformningen av budgeten ska hjälpa anställda att nå 

verksamhetens mål. Budgeten verkar således samordnande, det vill säga olika enheter inom 

en verksamhet strävar mot samma mål och bidrar dels till effektivare kommunikation, dels till 

en ökad medvetenhet om ekonomiska frågor. (Ax et al, 2007) 

Organisationsstruktur 

Ett företags strategi har stor inverkan på dess struktur (Anthony & Govindarajan, 2007). 

Organisationsstrukturen omfattar flera olika aspekter och enligt Ax et al (2007) är 
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organisationsform, ansvarsfördelning och belöningssystem de med starkast koppling till 

ekonomistyrningsområdet.  

Organisationsform 

Organisationsformer handlar i grunden om olika sätt att organisera verksamheten. Det finns 

olika organisationsformer och de flesta har gemensamt att företaget ses som en hierarki med 

över- och underordnade enheter i olika nivåer. Ur ett styrperspektiv är företaget en hierarki 

där överordnade styr underordnade enheter och utgångspunkten för hur ekonomistyrningen 

utformas är överordnade ägarkrav som i en vertikal styrprocess översätts till krav på lägre 

nivåer. Ekonomistyrningen är således ett instrument för överordnade enheter att kontrollera 

och leda underordnade enheter. (Ax et al, 2007) 

Organisationer kan också betraktas som en värdekedja. Många hävdar att det vertikala 

perspektivet, hierarki, inte lämpar sig i den utveckling som går mot ett allt mer kundorienterat 

samhälle. Kundernas behov och preferenser har svårt att fångas upp av de organisatoriska 

enheter som inte står i direkt kontakt med marknaden vilket gjort att ett horisontellt perspektiv 

på ekonomistyrningen kommit att förespråkas. Det horisontella perspektivet benämns även 

värdekedjeperspektiv, där värde i sammanhanget skall tolkas ur kundens perspektiv. 

Ekonomistyrningen bör ha sin utgångspunkt i ett kundperspektiv om den skall leda till 

kundtillfredsställelse och detta i sin tur anses leda till måluppfyllelse även på högre nivåer. 

(Ax et al, 2007) 

När ett värdekedjeperspektiv inrättas ses inte längre företaget som en hierarki där enheters 

självständighet betonas. Istället ses organisationen som en process där samverkan och 

kommunikation med en gemensam utgångspunkt förespråkas – kunden. Mer precis ses 

företaget som bestående av flera processer som i sin tur består av aktiviteter och 

ekonomistyrningen har till uppgift att sammanlänka och koordinera dessa så kedjan som 

helhet blir resurssnål. (Ax et al, 2007) 

Ansvarsfördelning 

Många organisationer bryter ner övergripande mål på olika ansvarsenheter och 

ansvarsfördelning som styrmedel innebär att det ställs ekonomiska krav på dessa 

organisatoriska enheter. Ansvarsfördelningen i ett företag skall vara tydlig och de olika 

enheterna bör stimuleras till att arbeta effektivt. För att ansvarsfördelning ska fungera är det 

viktigt att individer dels ska kunna påverka det som de ansvarar för, dels ha befogenheter att 

göra så. (Ax et al, 2007) 

Belöningssystem 

Belöningssystem finns i alla organisationer medvetet eller omedvetet, genomtänkt eller 

ogenomtänkt. Ett genomtänkt belöningssystem utformas på grunder av antaganden om hur 

individer bäst motiveras för att generera hög prestationsnivå. (Svensson, 1988)   

Det primära syftet med ett belöningssystem är för företaget att påverka anställdas beteende så 

de arbetar i enlighet med verksamhetens mål. Enligt Svensson (1988) är ett rätt utformat och 

medvetet tillämpat belöningssystem ett utmärkt styrmedel då det inverkar på anställdas 

prestation, motivation, lojalitet och samhörighet inom organisationen. (Svensson, 1988) Om 
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organisationen lär sig att medvetet belöna handlingar som gynnar organisationen så ökas 

organisationens effektivitet samtidigt som anställdas arbetstillfredsställelse växer. Det är 

således viktigt att utforma prestationsmått och identifiera handlingar som verkligen motsvarar 

det som eftersträvas av företaget. Om inte, så påverkar inte måtten och belöningarna ett 

beteende som gynnar organisationens måluppfyllelse. (Armstrong & Murlis, 1994)   

 

 

Samuelsson (2004) Controllerhandboken, sid 170 

Modellen ovan ansluter till synsättet med belöningssystem som medel för uppnå 

målkongruens. Den tar hänsyn till de konflikter som råder mellan önskvärt beteende för att nå 

företagets mål, individuella prestationer samt prestationer som det formella styrsystemet 

fångar upp. Ett medvetet användande av belöningssystem, som ur de anställdas perspektiv 

upplevs meningsfullt, ses här som lösningen på rådande konflikter. De prestationsmått som 

det formella styrsystemet mäter skall innefatta så stor del av det önskvärda beteendet som 

möjligt, det vill säga cirkel C skall utgöra en del av A. Anställda kommer då att ändra sitt 

beteende för att tillgodogöra sig organisationens belöningar vilket resulterar i att cirkel B blir 

en del av C då de individuella prestationerna i större mån kommer att inkludera de mått som 

utgör grunden för belöningarna. Dessa mått ger anvisningar om vilka förväntningar företaget 

har på individerna och i kombination med belöningssystemet kommer de anställdas 

prestationer leda till uppfyllandet av de övergripande mål som organisationen har. 

(Samuelsson, 2004) 

En grund i utvecklandet av belöningssystem är de strategier som organisationen utformat och 

hur organisationen styrs för att uppfylla dessa. Strategier är förklaringar av organisationens 

avsikter och definierar vad som förväntas av den ur ett framtida perspektiv. 

Belöningssystemet utformning påverkas även i stort av organisationens viktigaste resurs - 

människor. Det är människorna som individuellt och kollektivt bidrar till att uppnå mål som är 

gynnsamma för organisationen. Det är dem belöningssystemet skall påverka så att deras fulla 

kapacitet och potential används på bästa sätt ur ett organisatoriskt perspektiv. Liksom 

belöningssystemet påverkar de anställda måste de anställda ha möjlighet till påverkan. De 
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måste dels kunna inverka på de prestationer de individuellt eller kollektivt ansvarar för, dels 

ha befogenheter och resurser för att kunna påverka prestationerna. (Armstrong & Murlis, 

1994)    

Mindre formaliserad styrning 

Formella system, liksom informella processer påverkar i vilken grad målkongruens kan 

uppnås. Den viktigaste informella faktorn är företagets egen kultur. (Anthony & 

Govindarajan, 2007) 

Kultur 

Enligt Alvesson (2001) är den kulturella dimensionen central för alla aspekter av 

organisationer. Den existerar inom alla verksamheter, medvetet eller omedvetet och påverkar 

individers sätt att tolka omvärlden på och därmed deras sätt att handla. I många organisationer 

ges kulturen stor uppmärksamhet och anses viktig för företaget. Ändå är förståelsen i många 

fall bristande när det kommer till hur människor och organisationer fungerar kulturellt sett. 

Kulturbegreppet bygger på att samordnande handlingar förutsätter gemensamma innebörder 

och frågeställningar. Kulturen möjliggör samarbete för dem inom organisationen utan ständigt 

tvivel. Den underlättar för individer att tolka olika handlingars och yttrandens innebörder och 

är effektiv i den mån att få anställda att göra ”rätt” saker. Alvesson (2001) menar att kulturen 

är lika viktig och komplex som svårt att begripa och nyttja på ett meningsfullt sätt.  

Kultur kan beskrivas som den logik eller verklighetsuppfattning som delas av en grupp 

individer. Kulturbegreppet är flerdelat och finns många olika definitioner av begreppet som 

försöker förklara dess innebörd. Mer övergripande kan kulturbegreppet sammanfattas som ett 

system av gemensamma idéer, värderingar, uppfattningar och betydelser. Kultur ses alltså i 

regel som något kognitivt – något som ligger i vårt sätt att tänka och tolka vår omvärld. Bang 

(1999) menar att kulturen kan vara ett bra hjälpmedel för att försöka begripa individers 

beteende inom en organisation så länge det finns en förståelse för att det kulturella systemet 

bara är en begränsad del av verkligheten. Kulturen blir, när vi beskriver det, något vi 

idealiserat eller förenklat till en enhetlig typ utifrån hur vi uppfattar den. (Bang, 1999) 

3.3 Balanserat styrkort 
Balanserat styrkort togs fram under tidigt 1990-tal och utgör ett exempel på de komplexa 

styrmodeller som utmärker senare års utveckling inom ekonomistyrningsområdet. Modellen 

tog form i den kritik som riktades mot den traditionella ansatsen för prestationsmätning och 

som främst fokuserade på finansiella mått. I en organisationsmiljö som karaktäriseras av 

kundfokusering, processorientering och kvalitetssträvanden ansågs inte den ensidiga 

användningen av finansiella mått som en tillräcklig grund för god ekonomistyrning – de 

behövde kompletteras med mått av icke-finansiell natur. Generellt kan det balanserade 

styrkortet beskrivas som en metodik för att länka samman och kommunicera företagets vision 

och strategi med den kortsiktigt operativa verksamheten. (Ax et al, 2007) 

3.3.1 Fyra perspektiv 

Det balanserade styrkortet är ett prestationsmätningsverktyg med finansiella och icke-

finansiella mått som relaterar till fyra olika verksamhetsperspektiv: det finansiella 

perspektivet, kundperspektivet, det interna processperspektivet samt lärande- och 
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tillväxtperspektivet. Utgångspunkten för arbetet med det balanserade styrkortet är företagets 

strategi, vilken förklaras i en så kallad strategikarta utifrån de fyra olika perspektiven.  (Ax et 

al, 2007) 

Det finansiella perspektivet anger organisationens ekonomiska ställning. Indikatorer på hur 

väl organisationen befinner sig ekonomiskt är grunden i all verksamhet, både privat och 

offentlig, då det redovisar vad som påverkat resultatet. Perspektivet ger företagsledningen 

information om hur verksamheten förhåller sig till de långsiktiga målen, liksom vad som 

krävs för att uppnå målen i fråga. De andra perspektiven har till syfte att stödja det finansiella 

perspektivet som är sammankopplat till den långsiktiga strategin. (Kaplan & Norton, 1999) 

Kundperspektivet fokuserar på det marknadssegment som verksamheten valt att inrikta sig på 

och redogör för företagets så kallade värdeerbjudande. Hur företaget planerar att nå det som 

beslutas i kundperspektivet, liksom i det finansiella perspektivet, specificeras i det interna 

processperspektivet. Ur ett styrningsperspektiv har det interna processperspektivet två 

huvudsakliga uppgifter: dels att producera och leverera organisationens värdeerbjudande, dels 

att förbättra processer och reducera kostnader i relation till vad som anges i det finansiella 

perspektivet. (Ax et al, 2007) 

Centralt i lärande- och tillväxtperspektivet är företagets immateriella tillgångar och dess 

utvecklingspotential. Tillgångarna delas upp i tre kategorier: medarbetare och deras 

kompetensutveckling, teknologi och infrastruktur samt motivationsfaktorer för en gemensam 

utveckling. Inom lärande- och tillväxtperspektivet finns de grundläggande förutsättningarna 

för att nå de mål som redovisas i de andra tre perspektiven. (Kaplan & Norton, 1999) 

3.4 Ekonomistyrning i offentlig verksamhet 
I denna del är avsikten att ta upp några områden som kan särskilja ekonomistyrning i offentlig 

verksamhet från ekonomistyrning i privat regi. Först kommer utmärkande drag för offentlig 

verksamhet beskrivas, följt av karaktäristisk för hälso- och sjukvård. En förklaring av 

begreppet kunskapsorganisation kommer att föras, liksom problemet med att kontrollera en 

sådan typ av verksamhet, eftersom det kan utveckla förekomsten av målkongruens. 

3.4.1 Karaktäristisk för offentlig verksamhet 

Karaktäristiskt för verksamhet i offentlig sektor är att den ska vara effektiv, det vill säga vara 

ekonomiskt försvarbar, hålla god kvalitet och vara begriplig för medborgare, förtroendevalda 

och de anställda. Vidare är pengar aldrig ett mål i sig för offentliga verksamheter, utan ett 

medel för att uppnå önskat resultat. Till skillnad från ett privat företag har en offentlig 

verksamhet ett uppdrag att utföra i enlighet med vad dess huvudman fastslagit och som är 

reglerat i lagar. Principen om vinstmaximering måste således stå tillbaka för 

skattefinansierade välfärdsfrågor. (Akademikerförbundet SSR) 

3.4.2 Karaktäristisk för hälso- och sjukvård 

Nedan kommer utmärkande drag för hälso- och sjukvården att framhållas. Avsnittet inleds 

med en beskrivning av kunskapsorganisationer, följt av teori kring den medicinska 

professionen och styrning inom hälso- och sjukvård. 
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Kunskapsorganisationer 

Utmärkande för hälso- och sjukvård är att de kan beskrivas som kunskapsorganisationer. I 

kunskapsorganisationer står humankapitalet, liksom medarbetarnas kompetens i fokus. 

Personalen domineras av professionella och semiprofessionella yrkeskategorier, där läkare 

och psykolog utgör exempel på två professioner och sjuksköterskor en semiprofessionell 

grupp. (Hallin & Siverbo, 2003) Greenwood (1957) framhåller fem egenskaper som 

kännetecknar en profession, egenskaper som i hög utsträckning kännetecknar läkarna som 

yrkesgrupp: 

 Systematisk teori, vilket innebär att teorier utvecklas systematiskt utifrån det 

kunskapsområde professionen omfattar.  

 Auktoritet, det vill säga professionsutövarens rätt att yttra sig i kraft av sin kunskap. 

 Samhällelig sanktion, vilket betyder att samhället måste uppleva professionens 

existens som behövlig .  

 Etiska koder, det vill säga att de ska finnas specifika och gemensamma etiska 

uppfattningar som berör professionens verksamhet. 

 Gemensam kultur. 

De förändringar och omstruktureringar som New Public Management medfört och som 

påverkat den offentliga sektorn har lett till att hälso- och sjukvården kommit att förknippas 

med målstyrning, markerade chefsroller, lokalt verksamhetsansvar kombinerat med central 

kontroll och utvärdering. (Hasselbladh, 1991) Resultatet är att sjukvården, som kan definieras 

som en kunskapsorganisation, i ökad utsträckning utsatts för kontroll. Detta medför en viss 

problematik, då kunskapsarbetare ofta beskrivs som obekväma och svåra att kontrollera till 

följd av deras självständighet. (Bergström et al., 2008) 

Kontroll, eller disciplinära befogenheter, kan beskrivas som en uppsättning tekniker för 

övervakning, som objektifierar arbetstagaren till det kända och beräknade, vilket ger 

ledningen möjlighet att fördela ut straff och belöningar. Vidare förklaras disciplinära 

befogenheter vara beroende av en viss grad av delaktighet, som säkrar 

organisationsmedlemmarnas medverkan i verksamheten. Båda sätten utesluter dock 

möjligheten att individer motsätter sig de disciplinära befogenheter som råder. (Bergström et 

al., 2008) 

 

Det resoneras kring huruvida privata styrformer kan appliceras på moderna former av 

kunskapsarbete. Det finns de som förespråkar användandet av disciplinära tekniker och 

beskriver prestationsbedömningar som ett sätt att hjälpa de anställda att maximera sina 

karriärmöjligheter. Samtidigt finns det de som anser att prestationsbedömningar producerar 

enskilda subjektiviteter, återinför de mer hierarkiska relationerna och framhäver övervakning 

av anställda. (Bergström et al., 2008) 

Den medicinska professionen 

Kärnverksamheten inom vården bygger på två kunskapsområden; medicin och omvårdnad. 

Den medicinska kunskapen ses som basen för hälso- och sjukvården och inriktar sig på att 

diagnostisera och behandla sjukdomar. Läkarna, vilka är bärare av denna kunskap, får genom 
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sitt kunskapsövertag en stark ställning inom organisationen, dels över sin omgivning, dels 

över politiker, vilka är beroende av läkarnas kunskap för att styra och utveckla verksamheten. 

En viktig grund i läkarnas värdesystem, som dominerar den medicinska verksamheten, är 

läkaretiken. Enligt läkarförbundets etiska regler ska läkaren ”i sin gärning låta sig ledas av 

människokärlekens och hederns bud och hans främsta mål ska vara patientens hälsa” 

(Sveriges läkarförbund, s. 3-4). Mellan läkare och patienter råder en så kallad paternalistisk 

relation, vilket innebär att läkaren ofta intar ett beskyddande förhållningssätt till patienten. 

Patienten visar tillit genom att lägga över ansvaret för sin hälsa, till och med sitt liv, i läkarens 

händer och läkaretiken säger att denna skall göra allt för patienten, oavsett kostnader. 

Läkarnas individuella värdesystem skapas genom utbildning och i samspel med kollegor. 

Genom värdesystemet skapas en lojalitet mot patienter och den egna professionen hellre än 

mot organisationen och dess ledning. (Hallin & Siverbo, 2003) 

Den medicinska professionen kännetecknas av en stor självständighet i sin yrkesutövning. 

Denna autonomi förefaller dock ha minskat i takt med att betydelsen av ekonomin ökat. 

Ekonomins ökade betydelse har resulterat i ett förhöjt fokus på uppföljning av verksamheten 

som i sin tur har inneburit att administrativ ledning och politiker flyttat fram sina positioner. 

(Hallin & Siverbo, 2003) 

Politisk, administrativ och professionell styrning 

Utmärkande för hälso- och sjukvård är att det är många aktörer som deltar i styrningen. Tre 

viktiga grupper i sammanhanget är politiker, administrativ ledning samt den medicinska 

professionen. Samtliga aktörer utövar styrning som påverkar vårdens verksamhet och 

utveckling. (Hallin & Siverbo, 2003) 

Politikerna styr hälso- och sjukvården på flera olika nivåer, men främst på nationell, regional 

och lokal nivå. På nationell nivå handlar styrningen att genom lagstiftning ge formella ramar 

och spelregler för hälso- och sjukvård. Huvuduppgiften på regional nivå är att besluta om mål 

och direktiv för vårdens omfattning och inriktning. Beslut om strukturella förändringar av 

hälso- och sjukvårdsproduktionen hör också till den regionala nivån. Ett av politikernas 

styrmedel är här resursfördelningen till sjukvården. Den politiska viljan preciseras sedan som 

beställningar, både på regional och lokal nivå. På lokal nivå ansvaras även för den operativa 

verksamheten, så att fastställda prestationer och ekonomiska mål uppnås. (Hallin & Siverbo, 

2003) 

Utformningen av olika beslutsunderlag, liksom verkställandet av politiska och administrativa 

beslut är centralt i den administrativa styrningen. Den administrativa ledningen styr också de 

administrativa processerna i verksamheten, så som budgetprocessen, den ekonomiska 

redovisningen och uppföljningen, personalförsörjnings- och personalutvecklingsprocesser 

samt intern kontroll av arbetsmiljön. Den har även inflytande över verksamheten genom att 

den påverkar aktiviteter som resursfördelningen, tillsättning av befattningar och 

lönesättningar. Den administrativa ledningens makt över vårdprocesserna är dock begränsad. 

(Hallin & Siverbo, 2003) 

Ledande inom hälso- och sjukvård är den professionella styrningen. Genom sitt 

kunskapsövertag har läkarna möjlighet att påverka den administrativa och politiska styrningen 
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och har därmed stort inflytande över verksamhetens innehåll och resultat. Professionen styr 

vårdprocesserna, verksamhetens kärnprocesser, genom vilka beslut resursfördelningen i 

praktiken grundar sig i. (Hallin & Siverbo, 2003)  

3.4.3 Styrning i teori och praktik 

I en komplex verksamhet som hälso- och sjukvård ställs krav på samordning. Ständig 

teknologisk utveckling, kompetenser som behöver koordineras för att fungera som en helhet 

och aktörer med olika mål som präglar verksamheten gör att ledning och styrning av hälso- 

och sjukvård kräver kunskap, liksom förmågan att bygga relationer. Oavsett vilken av de tre 

idealmodellerna, marknad, hierarki eller nätverk, som praktiseras inom hälso- och sjukvården 

är styrningen problematisk. Hallin & Siverbo (2003) beskriver marknadsstyrning som mindre 

lämplig då vårdens tjänster är svåra att sätta värde på. På marknaden är priset den ledande 

styrmekanismen, men priset på vård ger ingen bra grund för rationella beslut eftersom det inte 

säger något om tjänstens kvalitet och ämnande effekt.  En annan brist med styrmodellen i 

detta sammanhang är att marknadsrelationer skapar gynnsammare förutsättningar för ett 

opportunistiskt beteende, det vill säga att vårdgivaren skiljer på mer eller mindre lönsamma 

patienter. Modellen anses effektiv när osäkerheten om varans eller tjänstens värde är liten och 

då bristen på målkongruens är stor.  

Hierarkisk styrning är problematisk eftersom den högre ledningen har begränsad makt över 

den medicinska domänen. Styrningen sker främst genom regler, men den grundläggande 

styrmekanismen är auktoritet. Styrmodellen är fördelaktig när osäkerheten på varan eller 

tjänsten är hög och då avsaknaden på målkongruens är medelhög. När det kommer till 

nätverksstyrning är modellen bristfällig på så vis att ledande aktörer har mål som endast 

delvis överlappar varandra. (Hallin & Siverbo, 2003) 

Nätverk är mönster av relationer som används för olika slags transaktioner. Grundläggande i 

relationerna är förtroende. Styrformen lämpar sig i de verksamheter där kunskapen om varans 

eller tjänstens värde är dålig och där det råder en enighet mellan individernas och 

verksamhetens mål, det vill säga målkongruens. (Hallin & Siverbo, 2003) 

3.5 Beställar- utförarmodellen  
I Västra Götalandsregionen används den så kallade beställar- utförarmodellen som styrmodell 

inom hälso- och sjukvården.  I styrmodellen identifieras tre huvudsakliga roller; ägare, 

beställare och utförare.  

Ägarna är de som har det övergripande ansvaret för verksamheten och ekonomin och utgörs 

av regionfullmäktige samt regionstyrelsen och dess utskott. Det är regionfullmäktige som 

fördelar resurser för finansiering av vården, anger mål och inriktning för verksamheten samt 

ger specifika uppdrag.  

Beställare är de tolv hälso- och sjukvårdsnämnderna som finns inom Västra 

Götalandsregionen och som utgörs av politiskt utsedda ledamöter. Dessa företräder 

befolkningen och svarar för beställning och uppföljning av hälso- och sjukvård ur ett lokalt 

medborgarperspektiv. Hälso- och sjukvårdsnämnderna analyserar och kartlägger behoven av 

hälso- och sjukvård genom tillgång till den senaste statistiken om folkhälsa och 
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sjuklighetsmönster i olika geografiska områden. Kunskapen om befolkningens samlade behov 

av vård styr nämndernas beställningar och avtal med utförarna om den vård som ska erbjudas 

befolkningen. 

Utförare är de inom regionen som bedriver sjukvård, det vill säga sjukhusen, primärvården, 

tandvårdsförvaltningen samt handikappförvaltningen. Var och en av dessa förvaltningar har 

en styrelse som fattar beslut om hur tillgängliga medel ska fördelas inom respektive sjukhus. 

Varje styrelse ansvarar för att leverera hälso- och sjukvård inom sina förvaltningar utifrån 

ägarens uppdrag och avtalen med beställarna. (Västra Götalandsregionen) 

3.5.1 Idén om en beställar- utförarmodell 

Beställar- utförarmodellen har till avsikt att förändra de förtroendevaldas sätt att arbeta genom 

att öka kontakten mellan beställare och medborgare. I demokratiska organisationer är det de 

folkvalda politikerna som ska fatta beslut i viktiga frågor, där besluten som fattas måste 

avspegla befolkningens önskade utslag för att kunna betraktas som demokratiska. Det 

förväntas således att politikerna representerar befolkningen i den politiska processen. 

Politikerna tilldelas genom beställarstyrningen två olika roller; en företrädarroll och en 

styrningsroll, vilka delvis hänger samman. En fungerande företrädarroll kräver kunskap om 

befolkningens behov och önskemål, vilket kräver kontakter med bland annat medborgare och 

patienter. En fungerande styrningsroll kräver att politikerna kan styra verksamheten. Det är 

beställarpolitikens uppgift att få företrädar- och styrningsrollen att fungera. När dessa roller 

fungerar väl anses organisationen bedriva rätt verksamhet, vilket följaktligen innebär att 

verksamheten bedrivs effektivt. (Hallin & Siverbo, 2003) 

En annan avsikt med beställar- utförarmodellen är att det blir lättare att utsätta den internt 

drivna verksamheten för konkurrens då köparna (beställarna) i princip kan vända sig till 

vilken producent (utförare) som helst. Beställarpolitiken kan därför relateras till en strävan 

mot ökad konkurrens. (Hallin & Siverbo, 2003) 
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4. Empiri 

 

I detta kapitel framställs den data som samlats in vid de utförda intervjuerna.   

4.1 Företagspresentation 
Östra sjukhuset började byggas under 1960-talet och stod klart år 1978. Den 1 januari 1997 

slogs akutsjukhusen Sahlgrenska, Östra och Mölndal ihop och bildade Sahlgrenska 

universitetssjukhuset. Sedan 1 januari 1999 är Sahlgrenska Universitetssjukhuset en del av 

Västra Götalandsregionen och med 91 procent i anslag av hela regionens budget utgör hälso- 

och sjukvården regionens största verksamhetsgren.  

4.2 Ekonomistyrning i vården 
Vårdenhetschefen beskriver ekonomistyrning inom verksamheten som ett brett begrepp. Det 

är dels ett verktyg för att uppnå vissa ekonomiska mål, dels ett instrument för strävan mot mål 

som berör kvalitet.  

Skillnader mellan ekonomistyrning i privat regi och offentlig verksamhet är att intäkterna i 

offentlig verksamhet till största delen är skattefinansierade. Det betyder att prestation och 

intäkt inte har något samband och att verksamheten därmed inte får mer pengar för höjda 

arbetsinsatser. Istället kostar mer arbete mer pengar vilket gör att verksamheten numera är 

mycket budgetfixerad. Att verksamheten beskrivs som budgetfixerad beror enligt 

vårdenhetschefen på den utveckling som skett inom organisationen. Idag beskrivs en ökad 

fokus på ekonomin inom vården och inte minst på budget. Diskussioner kring ekonomiska 

ramar tar mer plats i verksamheten nu än tidigare och vårdenhetschefen anger en markant 

skillnad vad det gäller befattningen nu och förr, samt ekonomiskt ansvar.  

Vårdenhetschefen har en bakgrund som sjuksköterska. Den kunskap och kompetens inom just 

ledarskap som erhölls under sjuksköterskeutbildningen har breddats dels genom ett internt 

chefsprogram om HR och ekonomi, dels genom fristående kurser på handelshögskolan inom 

ledarskap och förvaltning samt ekonomistyrning. Detta sågs som nödvändigt då rollen som 

vårdenhetschef förändrats drastiskt de senaste åren. Tidigare var det den sjuksköterska som 

arbetat längst som kom att bli utsedd som vårdenhetschef och arbetet som sjuksköterska 

fortsatte utan några större förändringar. Nu medför befattningen bland annat ekonomiansvar, 

verksamhetsansvar och förvaltning av resurser. Allt skall följas upp och redovisas, 

budgetöverskridningar skall motiveras. Varje månad är det så kallade controllermöten, både 

på områdesnivå också verksamhetsnivå. På dessa möten går arbetsledningen igenom huruvida 

siffrorna går ihop, dels om budget hålls men också andra parametrar som mäts. De uppgifter 

som tillhörde sjuksköterskerollen kom mer eller mindre att fullt ut upphöra. Att rollen som 

vårdenhetschef förändrats anses vara en följd av de faktorer som lett till att ekonomin idag 

diskuteras på ett helt annat sätt än tidigare. (Vårdenhetschefen) 

En annan skillnad mellan ekonomistyrning i privat och offentlig verksamhet som 

enhetschefen tar upp är det faktum att den offentliga organisationen styrs av politiker. Den 

ökade styrningen beskrivs av överläkaren ha resulterat i en mer omänsklig sjukvård med 
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minskad valfrihet där politiker bestämmer över patienters behandling och omvårdnad. I takt 

med att politikernas inflytande har läkarkårens auktoritet minskat. Överläkaren menar att den 

politiska styrningen inte gynnar honom i arbetet för patienterna, liksom sitt mål i att hjälpa så 

många som möjligt. Den hjälper inte heller övrig personal som enligt överläkarens tro delar 

hans mål och värderingar. En mer mänsklig och effektiv sjukvård önskas och som även om 

den inte alltid kan bota, ändå hjälper och tar hänsyn till människor. 

Enligt vårdenhetschefen har dynamiken och förändringen av ekonomistyrningen inom hälso- 

och sjukvården har fått ett stort genomslag. Under intervjuerna framkommer många negativa 

konsekvenser till följd av den ökade ekonomiska styrningen och det beskrivs att turbulensen 

och debatten har suddat ut det positiva som kommit ur förändringen. Några positiva aspekter 

som framhävs är att förändringen har drivit utvecklingen framåt och bättre teknik och metoder 

har kommit till, dels gällande teknisk utrustning, dels behandlingsmetoder. Enligt överläkaren 

och undersköterskan anses personalens arbetssätt till viss del förbättrats till följd av den 

mätning och utvärdering som numera är viktiga inslag i verksamheten och som tvingat 

personalen att tänka över arbetsrutinerna. 

Samtidigt som vissa delar utvecklats till att bli mer effektiva beskrivs den senare tiden av 

förändring resulterat i flertalet negativa aspekter, framför allt vad gäller administration. 

Antalet personalmöten har blivit fler, vilket lett till att den direkta patienttiden har minskat. 

Det går åt mer tid till pappersarbete och dokumentation än tidigare, där journalerna omnämns 

som både tidskrävande och svårlästa. (Överläkaren och undersköterskan) Vårdenhetschefen 

menar att onödigt mycket resurser lagts på just administration, ett område med stor 

förbättringspotential. Önskvärda förbättringar rör framför allt nya IT-lösningar med 

standardiserade former för mätning, utvärdering, uppföljning samt för att föra in, hitta och ta 

fram data i de olika enheternas system. Enligt undersköterskan är de dataprogram som 

används idag inte kompatibla med varandra, vilket gör att flera olika program behöver öppnas 

för att till exempel lägga in och ta fram information om en patient. Genom en standardisering 

skulle centraliserad uppföljning möjliggöras, vilket innebär att det inte längre skulle behövas 

personal på samtliga enheter för att följa upp olika uppgifter och därmed frigörs vårdpersonal 

från administrativt arbete. (Vårdenhetschefen) 

4.2.1 Styrmedel 

Formella styrmedel 

”Det styrmedel som diskuteras mest inom verksamheten är budgeten” (Vårdenhetschefen). 

Budgeten har på senare år, till följd av den ökade styrningen, blivit en viktig del i det arbete 

som berör planering, utvärdering och uppföljning av verksamheten. Att hålla sig inom de 

ekonomiska ramar som specificeras inom budget är för vårdenhetschefen den kanske 

viktigaste uppgiften. Läkarnas medicinska ansvar är högre än det ekonomiska ansvar som 

vårdenhetschefen innehar vilket gör personalbudgeten, verksamhetens största kostnadspost, 

till den största utmaningen att hantera. Det är genom personalbudgeten det finns störst 

möjligheter för vårdenhetschefen att påverka huruvida resurserna används och därmed hur väl 

budgeten hålls. (Vårdenhetschefen)   
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Inom verksamheten används också balanserade styrkort. Styrkortet innehåller måltal inom 

fem olika perspektiv som följs upp; ekonomi-, patient-, process-, forsknings- och 

utvecklingsperspektiv, samt ett medarbetarperspektiv. Utvecklingen inom hälso- och 

sjukvården har lett till att mätningar av varierande slag ökat markant. Vid intervjuerna 

kritiseras denna utveckling och vårdenhetschefen beskriver sjukvården som ”alltför kvalitativ 

för att kvantitativt kunna mätas”. Många av de nyckeltal som finns är framtagna för att mäta 

större sammanhang, men människor, både personal och patienter, är unika och mätningar görs 

inte på individnivå. Det finns personal med olika kapacitet och arbetsförmåga. Behovet av 

vård varierar från patient till patient, trots likartad diagnos och är därmed svårt att beräkna. 

Vårdenhetschefen menar dock att det balanserade styrkortet tar ökad hänsyn till dessa 

aspekter och att modellen på ett relativt bra sätt för dem samman till ett mer väldimensionerat 

verksamhetsperspektiv. (Vårdenhetschefen) 

Samtidigt beskrivs inte personmätningar eller persongranskningar som en alternativ lösning 

eller förbättring av de mätmetoder som finns och är inte heller något som skulle vara önskvärt 

inom verksamheten. Överläkaren menar att han litar på att personalen gör det bästa de kan för 

patienterna och att mätningar på individnivå ändå inte skulle ta hänsyn till den enskilda 

patienten. Omvårdnadsdelen spänner över ett brett område, från direkta behandlingar till att 

bara sitta ned och samtala med patienter och hur mycket tid och resurser varje patient tar i 

anspråk varierar stort. Det är därmed inte givet att en lägre resursåtgång per patient, 

långsiktigt är det mest effektiva. På så vis anses utvecklingen ha lett till att vården idag är 

tuffare, mer omänsklig. (Överläkaren) Både undersköterskan och överläkaren menar att de 

skulle vilja ge patienter mer vård, mer tid, men att allt har blivit så slimmat. Det är bara det 

som går att mäta, som mäts och följaktligen det som tas hänsyn till. De mer kvalitativa 

bitarna, som att trösta och samtala, är sådant som inte märks och räknas därför som bortkastad 

tid trots att det är betydelsefullt i omvårdnadssyfte. Att detta kvalitativa arbete successivt 

minskar anses som mindre bra då vi, parallellt med denna förändring, har en utveckling i 

samhället mot fler äldre. Äldre människor har i regel svårare att klara sig själva och har därför 

ett större behov av att vårdas på institution. Till följd av rådande vårdreformer har det istället 

blivit viktigare att göra sådant som ökar genomströmningen av patienter. (Överläkaren och 

undersköterskan) 

På grund av de ovanstående resonemangens komplexitet tror inte de som intervjuats att 

mätningar som ur alla avseenden är perfekta och rättvisa är möjliga att hitta för att mäta alla 

de insatser som görs inom verksamheten. Samtidigt som mätningen inom verksamheten 

kritiseras, tycker ändå vårdenhetschefen att det är en bra utveckling, om än inte fullgod. Det 

mäts för mycket, som tar tid och resurser från kärnverksamheten, vilket genererar 

suboptimering. De mät- och uppföljningssystem som existerar beskrivs inte som välutformade 

då genomförda mätningar riskerar att bli liggande och därmed utförda i onödan. ”Förr var det 

dock så att resursfördelningen baserades på historik och de fick mest resurser som kunde tala 

väl för sig” (Vårdenhetschefen). Detta ansågs inte heller vara ett bra och rättvist system så 

trots mätningarnas upplevda nackdelar, bedöms de ändå som ett steg i rätt riktning. 

(Vårdenhetschefen) 
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Organisationsstruktur 

Sjukvårdens organisationsform anses vara och har alltid vart mycket hierarkisk i sin karaktär. 

Det råder en linjeorganisation med en sjukhusdirektör, områdeschefer, verksamhetschefer och 

första linjens chefer och ansvaret följer denna ordning. Vårdenhetschefen beskriver dock att 

det på senare tid kommit influenser av processtyrning. Inom varje verksamhetsområde har så 

kallade processansvariga utsetts, vilka bland annat ansvarar för att följa upp rutiner och 

processer, samt utvärdera och återkoppla för respektive process. De processansvariga saknar 

extra befogenheter, men i den annars så tydliga hierarkin anses det ändå finnas inslag av 

processtyrning. (Vårdenhetschefen) 

Trots det faktum att inslaget av processtyrning inte är så starkt, beskriver vårdenhetschefen 

vikten av balans mellan de båda organisationsformerna. Processtyrningen är bra i den mening 

att de ansvariga har god kunskap om processen i fråga och hur den skulle kunna utvecklas till 

det bättre. Om det däremot läggs för stor vikt vid processtyrning finns det risk för 

suboptimering då de processansvariga bara försöker optimera verksamheten för just sin 

patientgrupp. Det är viktigt att se till helheten för verksamheten och därför måste det finnas en 

avvägning mellan dels det hierarkiska, dels processtyrning. Det menas att en god samverkan 

mellan de båda är det som skulle vara bäst för organisationen. (Vårdenhetschefen) 

Mindre formaliserad styrning 

Belöningssystem 

Inom organisationen finns det enligt vårdenhetschefen och överläkaren inget medvetet 

utformat belöningssystem för att motivera anställda till att arbeta mot verksamhetsmålen. Det 

finns exempelvis inga prestationsbaserade lönekriterier, eller andra former av belöningar 

kopplade till individuella insatser, vilket beror på avsaknaden av intäkter. Vårdenhetschefen 

menar att pengar som incitament skulle få personal att arbeta hårdare mot verksamhetens 

uppsatta mål. Jämförelser görs med den privata vårdverksamheten, som här anses effektivare 

än den offentliga, vilket kopplas till de privata arbetstagarnas högre löner. (Vårdenhetschefen) 

Däremot finns det så kallade målrelaterade ersättningar som tillfaller olika enheter, 

avdelningar, eller den större delen av verksamheten om mer övergripande mål uppnås. Om till 

exempel vårdgarantin hålls genererar detta en ersättning till den delverksamhet som lyckats 

med uppgiften i fråga. Vårdenhetschefen menar dock att det inte finns några regler för hur 

dessa ersättningar ska behandlas. I vissa fall har den målrelaterade ersättningen tillfallit en 

specifik enhet, medan den i andra fall tilldelats verksamheten och den totala budgeten. Dessa 

former för att fördela ersättningar har väckt känslor av orättvisa bland organisationens 

anställda. Vissa grupper av individer har kunnat ta del av ersättningen, samtidigt som andra 

grupper inte märkt av den målrelaterade ersättning som utdelats. Att formerna för de 

målrelaterade ersättningarna inte är tydligare säger vårdenhetschefen anses bero på den 

komplexitet som råder vid fördelningen av ersättningar. I flera fall beror uppfyllda mål inte 

bara på en enhet eller en avdelning, utan på flertalet vårdverksamheter och grupper av 

personal. (Vårdenhetschefen) 

Samtidigt som en frånvaro av belöningar framhålls, beskrivs bestraffningar som följd av ett 

felaktigt beteende. Ett exempel på detta är när budgeten överskrids. En överskridelse i 
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budgeten följer med till nästkommande budget, vilket resulterar i en minskad andel resurser. 

Kritik riktas här mot beställarna, som enligt överläkaren anses vara för snåla i sitt beställande 

av sjukvård så det är nära inpå omöjligt att hålla budget. Det finns trots allt en sjukvårdslag 

som måste följas och som anger patientens rätt till vård och om då fler sjuka kommer in, än 

vad som sjukvård är beställt, leder detta till att budgeten överskrids. (Överläkaren)  

En annan riktlinje som måste följas och som bestraffas vid försummelse, rör klädseln vid 

direkt patientarbete. Armarna ska vara bara och smycken som klockor och ringar får inte 

bäras. Denna regel är ur hygienisk synpunkt, något som uppskattas och som är en självklarhet 

bland vårdpersonalen. Något som väckt obehag och missnöje bland de anställda är enligt 

överläkaren de informatörer, eller angivare som de benämns av överläkaren, som numera 

finns inom verksamheten. Informatörerna är anonyma och har till uppgift att rapportera uppåt 

om klädkoden inte sköts. Om så är fallet, dras pengar från verksamhetens budget. Detta 

system med kontrollanter beskrivs av överläkaren och undersköterskan som något som 

påminner om forna öststater och har väckt starka känslor bland arbetstagarna. (Överläkaren 

och undersköterskan)     

Kultur 

Hälso- och sjukvården har länge beskrivits som mycket hierarkisk till sin karaktär, något som 

med tiden successivt har minskat. Överläkaren jämför med hur det var förr, då läkarna till 

exempel inte kunde sitta ner och fika med vilken personal som helst. Status var viktigt och för 

en läkare, att sitta ner med en undersköterska var otänkbart. Vid ronder och patientbesök gick 

vårdpersonalen i rangordning med läkaren i spets, följt av personal i hierarkiskt fallande 

ordning. Idag förekommer inget sådant. Istället skildras verksamheten som en trivsam miljö 

där personalen lyssnar på varandra och där delaktighet är centralt. (Överläkaren) 

Vårdenhetschefen säger att det råder en tråkig kultur inom den offentliga vården där det är 

vanligt att personal undervärderar sig själva och att verksamheten, liksom ens arbetssituation, 

ofta beskrivs i negativa termer. Paralleller dras mellan det offentliga och privata, som om 

privat verksamhet skulle fungera avsevärt bättre i många avseenden. Denna kultur gynnar 

varken personal eller organisation och är inte heller något som främjar sjukhusets varumärke. 

(Vårdenhetschefen) 

På grund av ovanstående diskussion är det enligt vårdenhetschefen med glädje som ett 

nystartat arbete inom Sahlgrenska universitetssjukhus bemöts och där varumärket är fokus, så 

kallat branding. Tanken med arbetet är att det ska beröra hela organisationen. Det finns en 

speciellt utformad grupp som har i uppgift att gå ut och prata med så mycket personal som 

möjligt, bland annat om konsekvenserna av vårt beteende. I detta sammanhang handlar det om 

följderna efter hur personalen i fråga pratar om sitt arbete och sin arbetsplats med andra 

människor, både inom och utanför verksamheten. ”Det kan periodvis upplevas som 

omständigt inom verksamheten, men det får inte bli glömt att målet är förbättring” säger 

vårdenhetschefen och hoppas att personalen då har i åtanke att verksamheten är under 

förbättring och ett förändringsarbete underlättas inte av för mycket kritik. Fördelen med 

projektet anses vara att dels varumärket uppmärksammas, dels att det är ett tillfälle att arbeta 
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med kulturen, att sprida en medvetenhet kring kulturen och hur viktig den faktiskt är för 

verksamheten.  

4.3 Ekonomisk styrmodell i hälso- och sjukvårdsorganisation 
Inom verksamheten används den så kallade beställar- utförarmodellen som styrmodell. 

Modellen bemöts med blandade åsikter då den i vissa avseenden anses fungera bra och i andra 

sammanhang mindre bra. Det som beskrivs som mindre bra är bland annat formen för 

beställning av sjukvård. ”Förr fick verksamheten pengar för det som sjukhuset gjorde, för 

patienterna som behandlades. Nu får sjukhuset pengar utifrån hur mycket vård beställarna 

väljer att beställa”. (Överläkaren) Detta betyder att om fler människor än beräknat blivit 

sjuka, eller sjukare än väntat, tar resurserna slut och verksamheten går med förlust eftersom 

mer arbete än förväntat kommit att utföras. (Överläkaren) 

En annan nackdel med beställar- utförarmodellen är att den i vissa fall beskrivs resultera i 

komplicerade konsekvenser. Undersköterskan beskriver som exempel beslutet angående 

beställningen av öppenvård. I fallet valde beställarna, det vill säga politikerna, att lägga över 

beställningen av öppenvård från Östra sjukhuset till Angereds närsjukhus. Patienterna där 

emot går inte att flytta över utan medtycke men till följd av beställarnas beslut så förs pengar 

för vårdarbetet över till Angereds närsjukhus oavsett. Resultatet blev att somliga patienter 

valde att gå kvar på Östra sjukhuset medan pengarna för dem hamnade på Angereds 

närsjukhus. (Undersköterskan)  

Trots att modellen i vissa fall bedöms leda till märkliga konsekvenser finns det tillfällen då 

den anses fungera bra. En sådan situation beskrivs vara det prioriteringsarbete som gjordes 

inför arbetet med budget. Prioriteringsarbetet genomfördes på grund av de begränsade 

resurser som verksamheten har att tillgå och därför måste en prioritering ske av de behov och 

behandlingar som kan rymmas inom de tillgängliga resurserna. Nya medicinska metoder och 

läkemedel utvecklas i allt snabbare takt och resurserna räcker inte till. ”Allt som kan göras 

kan därför ändå inte göras” (Överläkaren) vilket leder till att frågan huruvida nya läkemedel 

och metoder förs in i vården blir viktig för organisationen. Alla nya läkemedel och metoder 

ökar inte nyttan av en behandling för patienten och kan i vissa fall vara betydligt dyrare än 

nuvarande behandlingar. Läkemedel och metoder behöver därför granskas så att de tillför 

ökad patientnytta och är kostnadseffektiva. Prioriteringarna är av sådan natur att politiker 

omöjligen kan göra dem eftersom de inte har rätt sakkunskap. I arbetet tog de därför hjälp av 

professionen som själva fick komma med förslag inom respektive verksamhetsområde om vad 

som skulle kunna prioriteras, samt vilka konsekvenser det skulle få. Förslagen diskuterades 

fram och tillbaka inom verksamheten, varefter prioriteringsbeslut fattades. Politikerna tog 

sedan beslut formellt. (Vårdenhetschefen) 

Prioriteringsarbetet exemplifierar en situation då beställar- utförarmodellen ses som en 

välbetänkt styrmodell. Om alternativet här hade varit att organisationen självt skulle fatta de 

beslut som togs, är risken att endast de hörs som talar bäst för sin vara. ”Professionerna, som 

förkämpar för sin delverksamhet, skulle kunna ta beslut som inte gynnar helheten utan främst 

sin egen patientgrupp” (Vårdenhetschefen). Detta kan tänkas resultera i att något väldigt 

viktigt prioriteras bort, något väsentligt för en mindre patientgrupp, vilket gör att det blir fel i 
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proportionerna. Modellen anses alltså både ha för- och nackdelar och då inga alternativ finns 

blir istället uppgiften att försöka förbättra det som möjligen går. (Vårdenhetschefen) 
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5. Analys 

 

I detta kapitel kommer den teoretiska referensramens begrepp att användas för att belysa det 

empiriska intervjumaterialet.    

5.1 Ekonomistyrning 

New Public Management är en term för flertalet olika managementidéer med syfte att införa 

den privata sektorns logik i offentlig verksamhet. Förändringarna som förknippas med 

begreppet i fråga är tydliga inom den organisation som studerats, inte minst den ökade 

ekonomiska styrningen som identifieras som den mest genomgripande förändringen av 

offentlig styrningsregim. (Hasselbladh, 2008) Hood (1995) och Hasselbladh (2008) relaterar 

New Public Management med sju olika reformer, vilka förklarades i teoriavsnittet och som 

mer eller mindre kan urskiljas inom verksamheten. Dessa förändringar kommer här att 

diskuteras i relation till den empiri som framställs i föregående kapitel. 

5.1.1 Styrmedel 

Omfattningen och användningen av olika styrmedel beskrivs av vårdenhetschefen på senare år 

ökat markant inom verksamheten, vilket gäller alla de kategorier av styrmedel som Ax et al. 

(2007) definierat. 

Formella styrmedel 

Budgeten är enligt vårdenhetschefen det styrmedel som diskuteras mest inom verksamheten. 

Varje enhet har numera en budget att förhålla sig till och verksamheten kan därmed beskrivas 

som mer uppdelad än tidigare. Istället för resultat- eller kostnadsansvar beskriver 

vårdenhetschefen ett budgetansvar till följd av det budgetbalanskrav som råder. ”Det är viktigt 

att i största mån försöka hålla sig inom de ekonomiska ramar som specificeras i budgeten 

eftersom eventuella överskridelser påverkar nästkommande budget negativt” 

(Vårdenhetschefen). Med tanke på att det medicinska ansvaret är högre än det ekonomiska 

och att personalbudgeten följaktligen är vårdenhetschefens viktigaste ansvarsområde, kan 

värdet av budgeten som främsta styrmedel diskuteras.  

”Personalen är hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs och största kostnadspost” 

(Vårdenhetschefen) och för att uppnå ökad effektivitet är det väsentligt att deras personliga 

mål går hand i hand med verksamhetens övergripande mål och strategier. Kanske är det ännu 

viktigare med målkongruens i hälso- och sjukvårdsorganisationer eftersom de dels saknar en 

marknadsmässig intäktssida, vilket försvårar nyttjandet av ett belöningssystem på individnivå, 

dels att den medicinska professionen lägger stor vikt vid sin autonomi, vilken minskar i takt 

med ekonomins ökande betydelse. Det är således viktigt att rådande styrmedel således tar 

hänsyn till personalen och deras logik. Huruvida budgeten uppfyller dessa kriterier är oklart, 

samtidigt som vårdenhetschefen inte har några förslag på styrmedel som skulle kunna tänkas 

fungera bättre.  
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Flera olika metoder och modeller har tillämpats inom verksamheten för att förbättra 

styrningen så ökad effektivitet och produktivitet kan erhållas. En viktig aspekt är enligt 

Liukkonen (2000) huruvida privata modeller är lämpliga då de inte utvecklats för att passa för 

hälso- och sjukvårdsorganisationer. Denna hänsyn kan kopplas till vårdenhetschefens 

uttalande om arbetet inom verksamheten som allt för kvalitativt i förhållande till det 

kvantitativa mätande som främst utförs. Vårdenhetschefen beskriver verksamheten som svår 

att mäta, dels på grund av personalens olika arbetsförmåga, dels beroende på patienternas 

individuella och unika behov. Det finns också bristande rutiner i hur data skall samlas in och 

behandlas. Detta gör att det i nuläget finns en risk för suboptimering. Ökningen av 

pappersarbete och dokumentation har kommit att minska patienttiden och därmed 

patientkontakten vilket upplevs som en negativ konsekvens av mätningen. De modeller och 

mätmetoder som finns nu är enligt vårdenhetschefen för komplexa och tar för mycket resurser 

i anspråk för att kunna betraktas som effektiva ur verksamhetssynpunkt. Önskvärt är att 

minska det administrativa arbetet, utveckla och standardisera rutiner för databehandling så 

tiden för patienterna och där med kvaliteten i arbetet ökar (Undersköterskan). Detta skulle 

resultera i en mer organisationsanpassad styrning. 

Till följd av NPM har mätningar och användandet av olika nyckeltal ökat markant inom 

verksamheten. Att effektivitet bedöms i förhållande till explicita, standardiserade och mätbara 

mål, en av förändringarna kopplade till NPM, har således blivit ett vanligt inslag i 

verksamheten. Vårdenhetschefen menar att det är för mycket mätning och på grund av de 

bristande rutiner i att behandla data, som förklarades ovan, genomförs mätningar och 

utvärderingar helt i onödan. Det är arbete som tar tid och resurser för att sedan bara bli 

liggande, vilket är motsatsen till den effektivitet som eftersträvas. Enligt vårdenhetschefen 

utgör alltså vissa mätningar ett slöseri med verksamhetens resurser, som redan innan är 

begränsade. Då bristfälliga arbetsrutiner resulterar i att resurser missbrukas på detta vis, kan 

det tänkas att ett missnöje uppstår bland personalen över hur tid och resurser förbrukas. 

Mätningarna kan upplevas som onödiga vilket påverkar hur de utförs och evalueras och syftet 

med dem går förlorat.  

Organisationsstruktur 

Verksamhetens uppdelning i mindre, organisationsliknande enheter, liksom införandet av 

budgetansvar, kräver att de kriterier för ansvarsfördelning som framställdes i teorin är 

uppfyllda. En centralfråga vid styrningen av enheter är kopplingen mellan ansvar och 

påverkbarhet, det vill säga förmågan att kunna påverka det arbete som ligger under ens 

ansvarsområde. (Ax et al, 2007) Som framgår av ovanstående resonemang är 

vårdenhetschefens möjligheter till påverkan över budgetansvaret begränsat. Likaså är 

resurserna och därmed befogenheterna till att kunna utföra arbetet begränsade. Detta gäller 

inte bara vårdenhetschefen, utan överläkaren och undersköterskan anser sig också begränsas 

av budgetens ramar och styrningen på högre nivå och säger att de här även talar för sina 

kollegor.  

Det framhålls en del negativ kritik om budgeten som styrmedel, liksom ett verktyg för 

kontroll. De ekonomiska ramar som specificeras i budgeten är dock till för att i högre 

utsträckning kunna utöva kontroll och det kan tänkas att alla som utsätts för viss kontroll har 
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något negativt att säga om det. Kontrollen hindrar individer från att göra precis som de vill, 

vilket kan upplevas som begränsande i arbetet, men som är nödvändigt ur ett 

verksamhetsperspektiv. Verksamhetens resurser och hur de förbrukas måste ske under viss 

kontroll, speciellt i en offentlig organisation där demokratin är en av de ledande aktörerna.  

Mindre formaliserad styrning 

Belöningssystem 

Trots det faktum att marknadslösningar och marknadsideologin i många avseenden 

genomsyrar den offentliga verksamheten saknas en marknadsmässig intäktssida, vilket gör att 

förutsättningarna för ekonomistyrning skiljer sig åt mellan privat och offentlig regi. Det finns 

ingen intäkt kopplat till prestation, utan intäkterna kan mer eller mindre beskrivas som en 

förhandlingsfråga. (Vårdenhetschefen) Denna realitet gör det svårt att utforma ett 

belöningssystem som syftar till att skapa målkongruens, vilket är vanligt i privata 

företagsamheter. Vårdenhetschefen är av den meningen att ett välutformat belöningssystem 

skulle kunna få de anställda till att prestera bättre. Vilken inverkan belöningssystem faktiskt 

har på medarbetares prestationer är dock oklart i teorin. Det kan dock resoneras kring 

effekterna av ett belöningssystem som verkar leda till motsatt effekt än vad som är det 

egentliga syftet. De prestationsbaserade ersättningar som beskrivs finnas inom verksamheten 

och som betraktas likt ett belöningssystem, har vid flera tillfällen resulterat i missnöje bland 

personalen till följd av de komplexa fördelningssituationerna. Medan vissa enheter får ta del 

av en ersättning, märker andra inte av belöningen eftersom den tillfallit på en mer 

övergripande verksamhetsnivå. (Vårdenhetschefen) Den missbelåtenhet som framhålls i 

relation till dessa prestationsbaserade ersättningar kan således ge upphov till negativa effekter. 

Kultur 

Som tidigare förklarat har ekonomistyrningsbegreppet på senare år fått en vidgad innebörd. 

Från att huvudsakligen omfattat budgetering, kalkylering, internredovisning och uppföljning i 

finansiella termer innefattar termen numera även styrning med icke-finansiella mätetal (Ax et 

al., 2007). Som omnämns i teorin och som framgår i empirin omsluts även företagskulturen av 

ekonomistyrningsbegreppet. På den sjukvårdsenhet som studerats arbetas det med kulturen i 

syfte att förbättra arbetsmiljön, liksom de anställdas syn på sitt arbete och sin arbetssituation. 

Den rådande kulturen beskrivs enligt vårdenhetschefen som tråkig då vanligt förekommande 

är att personalen förringar sig själva och sitt arbete. Genom att jobba för en starkare kultur och 

få personalen mer tillfredsställda i sin arbetssituation, kan det tänkas att deras individuella mål 

förändras till att bli mer enhetliga med verksamhetsmålen. Vid missnöje med sitt arbete blir 

kanske ens främsta mål att försöka göra situationen för sig själv så trivsam som möjligt och 

övergripande mål bortses. Det kan vara så att det är först när medarbetarna trivs i sitt arbete 

som de kan se till den större helheten och därmed blir kulturen ett värdefullt styrverktyg.    

Arbetet med kulturen inom verksamheten och det exempel som vårdenhetschefen beskriver i 

empirin om branding kan kopplas till de förändringar som medförts New Public Management. 

Idén med att sätta sitt varumärke i fokus är ett resultat av de marknadsreformer och det 

marknadstänk som kommit att prägla offentlig verksamhet och som alltså är en påverkan från 

näringslivet. Att försöka skapa ett starkt varumärke hänger samman med att möjliggöra 
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förmågan till konkurrens. Hallin & Siverbo (2003) beskriver att ett syfte med beställar- 

utförarmodellen var att kunna utsätta den internt drivna hälso- och sjukvårdsverksamheten för 

konkurrens, där projektet med branding kan ses som ett resultat av detta syfte. Ett annat 

resultat vi kan se av detta är att vårdens resurser delvis kommit att läggas på marknadsföring. 

Skattemedel som samhället bidrar med för att kunna erbjudas god vård läggs alltså av hälso- 

och sjukvården på att göra reklam för sig själva i strävan att stärka sitt varumärke. Hur 

påverkar detta oss? Om hälso- och sjukvårdsverksamheter i allt större utsträckning kommer 

börja konkurrera med varandra kan det tänkas att mer resurser kommer att gå åt till att hålla 

en stark profil. Hallin & Siverbo (2002) beskriver avvägningen mellan kostnad och kvalitet 

för vårdverksamheten som komplicerad och menar att det råder en inbyggd konflikt mellan 

vissa kvalitetsaspekter och kostnaden för vården. Jag har dock svårt att tro att de räknar in 

marknadsföring som en av kvalitetsaspekterna. Det kan visserligen tänkas att konkurrens 

tvingar organisationer att utveckla och hålla god kvalitet. Samtidigt är mycket inom vården 

evidensbaserat just för att hälso- och sjukvården ska hålla god kvalitet och följa vissa 

riktlinjer. Huruvida marknadsföring är kvalitetsmässigt gynnsamt ur ett medborgarperspektiv 

kan därför diskuteras. Är majoriteten av medborgare positiva till att hälso- och sjukvården 

lägger skattemedel på reklam när både resurser och vård anses bristfälliga i sammanhanget?   

5.2 Balanserat styrkort 
Med tanke på den komplexitet som ligger i att styra hälso- och sjukvårdsorganisationer kan 

det tänkas att balanserat styrkort är ett lämpligt styrmedel för uppgiften i fråga. Utöver de 

ekonomiska och mer hårda verksamhetsperspektiven, betraktas även mer kvalitativa 

dimensioner som kund- och medarbetarperspektiv. (Ax et al, 2007) Eftersom komplexiteten 

till viss delvis ligger i alla de aspekter som finns att beakta vid styrningen av hälso- och 

sjukvårdorganisationer, behövs en styrmodell som tar hänsyn till detta. Enligt 

vårdenhetschefen lyckas det balanserade styrkortet fånga in mått ur såväl finansiella som 

icke-finansiella perspektiv, vilka avspeglar verksamheten relativt välbalanserat. En sådan 

modell uppfyller i högre utsträckningen graden av målkongruens, dock inte sagt att den är 

fulländad. Nyckeltal och mätningar anses vara allt för många och för att effektivisera 

modellen och därmed styrningen, bör det balanserade styrkortets utformning anpassas och 

kanske förenklas för att mer resultatinriktat kunna användas. Samtidigt kan det vara så att 

mätningar får mer negativ kritik än vad de egentligen förtjänar på grund av personalens ovilja 

till administrativt arbete. Klagomålen sker kanske i en förhoppning om att mätandet ska 

försvinna eller i varje fall reduceras vilket skulle minska administration, liksom yttre kontroll. 

Samtidigt som mängden nyckeltal upplevs som för många kan det finnas fördelar med denna 

omfattning, men som dock tycks vara oklar för personalen. Flera nyckeltal genererar en ökad 

chans mot indikatorer som pekar i positiv riktning och/eller som framhåller ett positivt 

resultat. Att till största delen redovisa negativa siffror kan tänkas få personalen att känna en 

viss uppgivenhet i sitt arbete – att ens ansträngningar och kanske anpassningsförsök till 

rådande förändringar mer eller mindre vart förgäves. Att möjliggöra framhävanden av 

positiva resultat kan istället öka motivationen hos de anställda och därmed stimulera dem till 

att arbeta mer målinriktat.   
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5.3 Ekonomistyrning i offentlig verksamhet 
Enligt Hasselbladh (1991) har New Public Management lett till att hälso- och 

sjukvårdsorganisationer kommit att förknippas med bland annat målstyrning, kontroll och 

utvärdering. Vårdenhetschefen menar att detta är en bidragande faktor som gjort att 

verksamheten idag är mer kostnadsmedveten än tidigare. Ständig rationalisering anses 

resulterat i en mer slimmad och mindre human verksamhet med tids- och resursbesparingar i 

fokus. Samtidigt som överläkaren menar att fokuseringen på kostnader har lett till att ens 

arbetsrutiner tänkts över, vilket i sig är bra, har hetsen kring effektivisering nått en gräns som 

ur ett patientperspektiv kan betraktas som negativ. Effektivitet kan sättas i relation till kvalitet, 

men det är skillnad på kvalitet och kvalitet. Kontinuerlig utveckling av medicinska metoder 

och teknologi har visserligen förbättrat kvaliteten på vårdens chans till diagnos och 

behandling, men kraven på ökad produktivitet och genomströmning av patienter anses ha 

resulterat i en omänsklig miljö med bristande omvårdnadskvalitet. (Överläkaren) Återigen 

verkar uppfattningen om vad som är målet variera mellan dels sjukvårdsprofessionen, dels 

den administrativa ledningen och politikerna, liksom vägen dit.  

5.3.1 Karaktäristisk för hälso- och sjukvård 

Ett utmärkande drag för offentlig verksamhet är enligt Akademikerförbundet SSR att pengar 

aldrig är ett mål i sig. Detta kännetecken kan dock, till följd av New Public Management, inte 

längre lika starkt anses beskriva offentlig verksamhet. De marknadsreformer och 

marknadstänk som kommit att prägla hälso- och sjukvården har medfört en ökad fokusering 

på intäkter och kostnader, där möjligheten till att påverka intäkterna nu är större på grund av 

den konkurrenssituation som beställar- utförarmodellen bidragit till.  

Den medicinska professionen 

En långsiktig nedgång i samhällsekonomin, i konflikt med de krafter i samhället som 

genererar ökade hälso- och sjukvårdsavgifter, har resulterat i vissa restriktioner för hälso- och 

sjukvården. Den kritik som bland annat överläkaren framhåller, om vårdens bristfälliga 

resurser, indikerar därför på ett visst oförstånd för samhällets resurser som faktiskt är 

begränsade. Mer resurser till hälso- och sjukvården skulle kräva resursrestriktioner för någon 

annan. Medan personalen anser att resurserna inte räcker till för att erbjuda den vård som 

önskas, kan politikerna i frågan vara av en annan åsikt. Vad som anses vara nödvändig vård 

eller tillräcklig vård är en bedömningsfråga. Det är utifrån denna bedömning som resursfrågan 

diskuteras. Det kan exempelvis finnas en önskan inom verksamheten om mer modern 

sjukvårdsteknologisk utrustning. Teknologin skulle dock inte innebära att kvaliteten för 

patienter märkvärt kom att öka. Är detta en resursbrist? När det kommer till hälso- och 

sjukvård är behovet av vård oändlig, liksom arbetet mer eller mindre är oändligt, vilket gör att 

en oändlig mängd resurser skulle kunna skjutas till. Kanske är det därför bra att 

påverkbarheten, till följd av resursbegränsningen, är begränsad så att det sker en form av 

prioritering som resulterar i att resurserna läggs på det som verkligen behövs.  

Hallin & Siverbo (2003) skriver att läkarna enligt läkaretiken ansvarar för patienten och att 

denna ska göra allt för patienten, oavsett kostnader. Detta är dock en avvägningsfråga, där allt 

i sammanhanget saknar definition. Är allt till vilka kostnader som helst begränsat till 

livsuppehållande åtgärder, eller allt sett ur patientens perspektiv? Patientens vård- och 
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behandlingsönskemål kan vara ett, medan behovet är ett annat. Det är således upp till läkaren 

att avgöra vad allt är och att samtidigt tänka i ett större perspektiv än den enskilda patienten, 

så att verksamhetens tillgängliga resurser används effektivt och på bästa sätt. Hallin & 

Siverbo (2003) anger resursfördelningen som ett styrmedel för politikerna, men hur de sedan 

kommer att förbrukas är upp till den professionella styrningen. Politikerna styr utifrån 

samhällets behov, parallellt med dess begränsningar, men i slutändan beror vården och 

effektiviteten på professionen. Politikers beslut och direktiv för vårdens omfattning och 

inriktning ger riktlinjer för hur verksamheten bör styras. En bättre och närmare dialog mellan 

aktörerna, vilket från vårdens sida är önskvärt, kan därför vara bra för verksamheten, inte 

minst ur ett övergripande perspektiv. 

Politisk, administrativ och professionell styrning 

Det tycks följaktligen som om den medicinska professionens missnöje växer i takt med den 

ökade graden av ekonomisk styrning. Frågan är om verksamheten ser vilka fördelar som 

faktiskt kan finnas med flera styrande aktörer. Politikerna kan bidra till en mer övergripande 

kontroll av organisationen än vad som kanske annars är möjligt. Som vårdenhetschefen 

förklarade var det tidigare så att de fick mest resurser, som bäst kunde föra sin talan. Nu 

fördelas resurser utifrån marknadens beräknade behov, vilket kan uppfylla ett mer 

grundläggande vårdbehov. Risken hos läkarna ligger i att de främst ser till sitt eget intresse 

och sin egen delverksamhet och missar helhetsperspektivet. Det finns ingen anledning att 

försöka optimera en viss process så länge som det finns andra aktiviteter som knappt presterar 

efter mer grundläggande krav. Förhoppningsvis bidrar politikernas involverande till en 

effektiv och jämn utveckling av vårdverksamheten. 

En annan aspekt att ta hänsyn till, angående det missnöje som anses råda kring många av de 

förändringar som New Public Management medfört, är att det ligger i vårdens kultur att klaga 

uppåt. Det tycks finnas något negativt att säga om det mesta, samtidigt som det råder en 

avsaknad på förslag som skulle kunna ersätta och fungera bättre än nuvarande metoder och 

modeller för styrning och organisering av verksamheten. Det kan sägas föreligga en ”vi och 

de” kultur där den medicinska professionen ser sig som en självständig grupp och som inte 

önskar påverkan från andra. Likväl kom NPM för att något behövde göras inom offentlig 

sektor, så som ökad produktivitet och effektivitet. Vad skulle alternativet tänkas vara? Det är 

en fråga som inte ens de som kritiserar New Public Management kan svara på.    

5.3.2 Styrning i teori och praktik 

New Public Management har lett till att privata styrpraktiker kommit att prägla offentlig 

verksamhet vilket gjort marknadsstyrning till ett inslag i hälso- och sjukvårdsorganisationer. 

Hallin & Siverbo (2003) anger dock marknadsstyrning som mindre lämplig i sammanhanget, 

då vårdens tjänster är svåra att sätta värde på. Som överläkaren beskrev under en intervju är 

alla patienter mer eller mindre unika och därför varierar behovet av vård oberoende av 

diagnos. Detta faktum styrker resonemanget om vårdens tjänster och deras svåruppskattade 

värde. En annan aspekt som framhålls av Hallin & Siverbo (2003) är att marknadsstyrningen 

skapar en gynnsammare förutsättning för ett opportunistiskt beteende. Om utvecklingen går 

mot att läkare skiljer på mer eller mindre lönsamma patienter blir konsekvenserna negativa för 

samhällets individer. Det skulle resultera i en orättvis prioritering där patientens behov av 
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vård inte längre var centralt, utan huruvida patienten är vinstgivande eller inte. Kötiden skulle 

därmed kunna sättas i relation till en patients beräknade värde och vi skulle få ett vårdsystem 

där människor jämförs likt produkter. Om marknadsstyrningens ökande inslag i 

vårdverksamheten och dess lämplighet som styrform kan således diskuteras.    

Trots marknadsstyrningens inslag i hälso- och sjukvården tycks den hierarkiska styrmodellen 

vara den kanske mest framträdande. Det råder en hierarkisk ordning inom verksamheten, som 

enligt överläkaren förefaller minskat, men där läkarnas medicinska domän är ledande. Detta 

grundar för en viss problematik då den högre ledningens makt därigenom begränsas. Den 

högre ledningen har dock på senare tid fått ett ökat inflytande samtidigt som läkarnas 

auktoritet reducerats. Detta kan kopplas till de andra styrmodeller som kommit att ta plats 

inom verksamheten till följd av New Public Management. Förr var den demokratiska 

förankringen inom hälso- och sjukvården lägre och därmed den medicinska professionens 

auktoritet högre. Beställar- utförarmodellens införande resulterade i en förändring av 

maktbalansen och privata styrformer kom att bli viktiga inslag i offentlig verksamhet. Att 

maktbalansen ändrats och att den hierarkiska styrmodellen troligtvis är mindre framträdande 

än vad den tidigare vart kan likväl ha sina fördelar. Den politiska styrningen kan bidra till en 

mer övergripande kontroll av vårdverksamheten, en jämnare och rättvisare resursfördelning 

beräknat utifrån marknadens behov och därmed till en effektivare utveckling.  

Nätverk är mönster av relationer som används för transaktioner av olika slag och där 

förtroende är grundläggande för hur väl styrmodellen kommer att fungera (Hallin & Siverbo, 

2003). De transaktioner som kan identifieras i sammanhanget är vårdens utförande av de 

tjänster som beställarna efterfrågat i utbyte mot en angiven mängd resurser. Som Hallin & 

Siverbo (2003) anger är modellen bristfällig i den mån att ledande aktörer har mål som endast 

delvis överlappar varandra, vilket framkommer i empirin. Genom läkarnas individuella 

värdesystem som beskrivs i avsnittet den medicinska professionen framhålls deras lojalitet till 

den egna professionen framför organisationen och dess ledning. Överläkaren beskriver hur 

personalen klagar på styrningen ovanifrån och menar att de i flera fall fattar beslut som strider 

mot vårdens intressen. Därmed kan det resoneras kring hur nätverk som styrmodell är 

passande då förtroendet, som grundläggande faktor, i relationerna är bristande. Det krävs att 

den förbättrade dialog som efterfrågas vid intervjuerna mellan ledande aktörer tar vid så att 

vårdprofessionen dels känner att deras auktoritet och påverkbarhet inte går hädan, dels att de 

känner delaktighet i beslutsfattandet och styrningen. Genom att bygga upp ett ökat förtroende 

skulle nätverk som styrmodell bättre kunna anpassas till att fungera som styrmodell inom 

hälso- och sjukvården.   

5.4 Beställar- utförarmodellen  
Införandet av beställarstyrningen, som separerar beställare och utförare, har gjort hälso- och 

sjukvården likt interna marknader. Staten beställer marknadens identifierade behov av 

utförare, där utföraren är den vårdgivande enhet som utför tjänsterna på beställarens uppdrag. 

Syftet med beställarstyrningen var dels ökad effektivitet, dels högre demokratisk förankring. 

Gällande effektiviteten framgår det under intervjuerna att införandet av beställar- 

utförarmodellen i vissa fall resulterat i effektiva lösningar, som i exemplet med 

prioriteringsarbetet, men även till mer komplicerade situationer. Beställarna bedöms 
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exempelvis inte besitta den kunskap som krävs för att kunna fatta beslut om hur mycket vård 

som behövs, vilket leder till omständigheter då resurserna för beställd vård tar slut. En annan 

aspekt som kan vara viktig i sammanhanget är de inblandade aktörernas olika logik. Hallin & 

Siverbo (2003) diskuterar huruvida den medicinska professionens logik, läkaretiken, hotas av 

de rationaliseringar och resursbesparingar som drivs av politikerna. Samtidigt som 

resursbesparingarna upplevs som ett hot måste verksamheten förstå att det är nödvändigt. Den 

offentliga hälso- och sjukvården har under en längre tid kritiserats som ineffektiv och 

resurserna är inte obegränsade. Något behöver alltså göras. Troligtvis är det nödvändigt med 

fler styrande aktörer som kan delta i en utveckling av vårdverksamheten och trots all kritik 

som riktas mot involverandet av andra aktörer framkommer ändå vissa positiva aspekter som 

bättre arbetsrutiner och förmågan till behandling. Det kan kännas som om det goda som 

kommit med New Public Management blir glömt i en negativ och kritisk debatt som från 

vårdens sida syftar till att försöka reducera, kanske till och med eliminera, engagemang från 

andra aktörer. 

Liksom Hood (1995)och Hasselbladh (2008) förklarar NPM förändring mot ökat fokus på 

kunder och resultat, anser även vårdenhetschefen att denna utveckling är ett faktum. 

Beställarstyrningen exemplifierar en reform med syftet att förbättra vårdkvaliteten utifrån ett 

medborgarperspektiv genom ökad effektivitet, produktivitet och valfrihet. Enligt överläkaren 

har dock detta syfte delvis resulterat i motsatsen och menar att valfriheten för patienter 

minskat då beställarna, liksom beställningen av beräknat vårdbehov, begränsar denna 

valfrihet. Fokuseringen på resultat har beskrivits som ökat fokus på genomströmning av 

patienter, något som också motsätter sig målet om högre kundkvalitet eftersom det resulterat i 

att patienter inte kan erbjudas den vård och behandling de själva önskar och i vissa fall skulle 

behöva.  

Utifrån Hasselbladh (2008) beskrivs i avsnitt 3.1 en utveckling i demografin mot en ökad 

andel äldre, vilken refereras vid intervjuerna. Medan överläkaren menar att äldre människor 

generellt är i större behov av omvårdnad, dels på grund av att de har en längre period av 

återhämtning, dels på grund av rädsla för att inte klara sig själva, ser politikerna 

genomströmningen som en indikator på effektivitet. Samtidigt som det måste finnas en 

förståelse från politikernas sida om vårdbehovet av äldre och att en hög genomströmning inte 

är effektivt i alla avseenden, är det viktigt att vårdens insatser läggs på dem som främst 

behöver dem. Det är således nödvändigt att det finns en effektiv men balanserad 

genomströmning på patienter så att det hela tiden görs plats för mer akuta fall. Beställar- 

utförarmodellen kräver bättre samarbete mellan medicinsk profession, administrativ ledning 

samt politiker då deras delvis motsägande logik riskerar resultera i negativa konsekvenser.  
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6. Slutsats 

 

I detta avsnitt kommer resultaten av analysen att sammanställas. Därefter kommer en 

diskussion om potentiella utvecklingsmöjligheter och vidare forskningsmöjligheter att föras. 

6.1 Sammanställning 
Det råder inget tvivel om att New Public Management kommit att förändra organisation och 

styrning inom hälso- och sjukvården. Privata inslag, som målstyrning, uppföljning och 

utvärdering, lokalt verksamhetsansvar förenat med central kontroll, präglar numera 

verksamheten i syfte mot ökad effektivitet och produktivitet. Nedan framställs de förändringar 

som kanske tydligast märks av inom verksamheten samt konsekvenserna de medfört för 

vårdpersonalen – faktiska och upplevda. 

 Verksamheten har utvecklats till att bli betydligt mer kostnadsmedveten. Detta märks 

dels genom en ökad ekonomisk styrning på högre ledningsnivå, dels att budgeten fått 

en central plats i verksamheten. Kontrollen på hur tilldelade resurser används har ökat, 

liksom krav på utvärdering och uppföljning har införts. Syftet ligger i att öka 

verksamhetens effektivitet och produktivitet, vilket anses ha resulterat i en mer 

omänsklig atmosfär där genomströmning på patienter fått för stort fokus. Detta gör att 

vårdpersonalens uppfattning om omvårdnadsarbetet blivit bristande med hänsyn till 

patienternas behov.  

 Det existerar en bred tillämpning av olika metoder och modeller för styrning och 

kontroll av verksamheten. Flera av dessa metoder och modeller har sitt ursprung i 

privata företag, vissa mer komplexa än andra. Mätningar av olika slag förekommer 

numera frekvent inom verksamheten, vilket lett till att det administrativa arbetet ökat. 

Mer tid till pappersarbete och dokumentation ger följaktligen mindre tid till 

patientarbete. Denna utveckling upplevs negativ inom verksamheten eftersom den 

strider mot vårdpersonalens intressen. Samtidigt är mätningarna och den ökade 

kontrollen ett sätt för samhället att ta del av den verksamhet som hälso- och 

sjukvården bedriver.  

 Beställar- utförarmodellens införande i hälso- och sjukvården har betydelsefulla 

effekter för ledning, styrning och verksamhetsutveckling. Modellen har bland annat 

medfört att den internt drivna vårdverksamheten utsatts för konkurrens vilket märks i 

arbetet med organisationskulturen och varumärket. Strävan mot att stärka sitt 

varumärke kan ses som en följd av New Public Management och de 

marknadsreformer begreppet omsluter.  

 Beställarstyrningen har inneburit en högre grad av demokratisk förankring. Den ökade 

politiska styrningen har lett till att nya aspekter lyfts fram vilket resulterat i ett ökat 

fokus kring behov, prioritering, ledning och styrning, uppföljning och utvärdering. 

Politikernas ökade inflytande upplevs dock inom verksamheten att främst ge upphov 

till negativa effekter. Detta anses dels bero på politikernas bristande kunskap inom 

ämnesområdet, dels på grund av att professionens auktoritet minskat. Den medicinska 
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professionens ovilja till att bli styrda och kontrolleras bör emellertid betraktas i 

relation till denna kritik.   

6.2 Diskussion 
Det finns många områden inom hälso- och sjukvårdsverksamheten som är i behov av 

förbättring, i likhet med forskning kring hur relevanta förbättringar kan möjliggöras. Nedan 

kommer jag att framhålla några brister som uppmärksammats, liksom förslag till framtida 

forskning: 

 De nyckeltal och mätmetoder som existerar inom verksamheten bör utformas till att 

bättre motsvara den komplexitet som ligger i att mäta de processer och aktiviteter som 

utförs inom vården, det vill säga med större hänsyn till det kvalitativa arbete som 

utförs där. Mätmetoderna måste även i högre utsträckning balansera varandra i helhet, 

så att hela verksamheten styr mot de övergripande mål som är uppsatta.   

 IT- lösningar och standardiserade metoder för att samla in och behandla data behöver 

också utvecklas till att bli mer effektiva. Idag finns det en risk för suboptimering, 

vilket både är tids- och kostnadsineffektivt, liksom att undersökningar genomförs i 

onödan då omständigheterna resulterar i att material inte utvärderas och följs upp. Att 

systemen som används inte är mer kompatibla leder i flera fall till onödigt mycket 

arbete då flera program behövs för att lägga in och hämta uppgifter och information. 

Bättre, mer kompatibla IT- lösningar skulle kunna minska och förenkla det 

administrativa arbetet, vilket är önskvärt bland vårdpersonalen.  

 De ekonomiska ersättningar som används, så kallade prestationsbaserade ersättningar, 

bör utvecklas för att kunna tillämpas bättre än vad de gör nu. Eftersom ekonomisk 

ersättning anses vara ett viktigt styrinstrument är det väsentligt att formerna kring 

fördelningen av ersättningarna är välutformade. Idag genererar de bristfälliga 

fördelningsformerna känslor av orättvisa, vilket behöver ändras för att öka 

målstyrningen inom verksamheten. 

 Förhållandet och samarbetet mellan ledande aktörer bör förbättras så en godare 

samverkan och ett ökat förtroende mellan dem uppstår. Kanske är det önskvärt med 

medicinsk kunskap bland beställarna så det uppstår en bättre förståelse kring det 

rådande behovet av vård. Det kan vara en god idé att utveckla beställarkompetensen 

genom utbildning, erfarenhetsutbyte och genom en närmare dialog med utförarna. Om 

även formerna kring rapportering, utvärdering och uppföljning förbättrades skulle 

bättre material om olika vårdprocesser kunna komma att ligga till grund för 

beställarnas beslut. Det kan således vara av värde att vårdens uppföljningsinstrument 

även är meningsfulla ur ett beställarperspektiv. Beställarstyrningens fungerande är 

viktigt för styrningen inom verksamheten och ett förbättrat kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte skulle kunna minska det missnöje som finns kring styrningen idag. 
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BILAGA 

Intervjuguide 

 
1. Upplevs en förändring mot ökad ekonomisk styrning? 

1.1. Hur märks det av? 

1.2. Vilka förändringar har skett? 

1.3. Hur påverkar det ert arbete? 

1.4. Anser du att ni kan erbjuda rätt vård? 

2. Hur lämpliga tycker du de styrmedel som används är för verksamheten? 

2.1. Beställar- utförarmodellen, vad tycker du om den? 

3. Finns det ett medvetet infört belöningssystem för att motivera anställda till att arbeta mot 

verksamhetsmålen? Omedvetet? 

4. Hur ser man inom verksamheten på kulturen? 

4.1. Är kulturen något man medvetet arbetar med?  

5. Vad har du för egna mål och värderingar i arbetet? 

5.1. Vilka mål och värderingar har läkare/tros läkare ha? 

5.2. Sjuksköterskor och övrig personal? 

6. Hur upplevs rådande förändringar av den medicinska professionen? Hot mot deras 

självständighet? 

6.1. Övrig personal? 

7. Anses målkongruens existera inom vården? 

7.1. Om ja, beskriv övergripande mål kontra personliga mål. 

7.2. Vad anser du skulle kunna göras för att få övergripande mål mer förenliga med 

personliga mål och värderingar? 

8. Hur har ditt arbete förändrats över tiden? Skillnader nu från förr? 

 


