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Sammanfattning 
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Syfte: Att undersöka vad Blekingesjukhuset använder för 

prestationsmätningssystem och hur dessa system används. 
 
Metod: Kvalitativa intervjuer 
 
Nyckelord:  Prestationsmätning, Diagnosrelaterade grupper (DRG), Balanserat 

styrkort (BSC), sjukvård 
 
Blekingesjukhuset dras med ett budgetunderskott på 100 miljoner kronor, samtidigt som 
regeringen nu kräver att sjukhusen inte längre får gå med underskott. Blekingesjukhuset får då 
använda sina knappa resurser för att klara sig framöver och verksamheten måste effektiviseras 
för att hålla nere kostnaderna utan att behöva avskeda personal. Tanken är att verksamheten 
ska effektiviseras och att resurser ska användas på ett mer effektivt sätt.  
 
Prestationsmätningssystem är viktiga verktyg för att uppnå de strategier som satts upp inom 
ett företag, att mäta och utvärdera prestationer är ett sätt att se var effektivitetsförbättringar 
kan behöva göras i verksamheten. Balanced Scorecard (BSC) är ett av flera mätsystem, där 
fokus ligger på att mäta icke finansiella prestationer. Diagnosrelaterade grupper (DRG) är ett 
annat prestationsmätningssystem som används inom vården för att jämförelser mellan olika 
sjukhus enkelt ska kunna utföras. Syftet med denna studie var att undersöka vilka 
prestationsmätningssystem som Blekingesjukhuset använder och hur dessa används. För att 
undersöka detta har kvalitativa intervjuer med politiker och tjänstemän på landstinget 
Blekinge samt anställda som arbetar på en av Blekingesjukhusets kliniker genomförts. 
 
Resultatet visar att Blekingesjukhuset har problem när det gäller att upprätthålla och utvärdera 
resultatet av prestationsmätningar. Detta beror främst på tid- och resursbrist, men även som 
följd av brist på kommunikation till Klinikerna, från sjukhusets ledning och tjänstemän. 
Däremot användes DRG i större utsträckning än BSC, som inte användes alls, vilket vi ser 
som ett resultat av god kommunikation och förståelse för vad mätsystemet är bra till. 
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Abstract 
Title:  To measure or not to measure? : A qualitative study of the 

performance measurements for one of Blekinge Hospital clinics 
 
Authors:   Jonas Hellberg och Robin Lindgren 
 
Supervisor:   Henrick Gyllberg 
  
Department:  School of Management, Blekinge Institute of Technology  
 
Course:   Bachelor´s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Purpose: To investigate what performance measurement systems Blekinge 

Hospital uses and how these systems are used.  
   
Method: Qualitative interviews 
           
Keywords: Performance Measurement, Diagnosis Related Groups (DRG), 

Balanced Scorecard (BSC), health-care 
 
Blekinge Hospital suffers from a budget shortage of 100 million SEK, while the government 
now requires that hospitals will no longer be running a deficit. Blekinge Hospital will then use 
their limited resources to survive in the future and the activity must be enhanced in order to 
keep costs low without having to lay off personnel. The idea is that the organisation should be 
more efficient with a more efficient resource usage.  
 
Performance measurement systems are important tools for achieving the policies set out 
within an organization, measuring and evaluating performance is a way to see where 
improvements in efficiency may be necessary in the business. Balanced Scorecard (BSC) is 
one of several measuring systems, where the focus is on measuring non-financial 
performances. Diagnosis Related Groups (DRG) is another performance measurement 
systems used in healthcare so that comparisons between hospitals can easily be performed. 
The purpose of this study was to investigate what performance measurement systems that 
Blekinge Hospital uses and how they are used. To examine this, qualitative interviews with 
politicians and officials of the Blekinge county council and employees working at one of 
Blekinge Hospital clinics has been conducted.  
 
The result shows that the Blekinge Hospital has problems in maintaining and evaluating the 
results of performance measurements. This is mainly due to time and resource constraints, but 
also as a result of lack of communication down to the clinics from the hospital's management 
and officials. On the other hand, this study shows that Blekinge Hospital used DRG to a 
greater extent than the BSC which was not used at all. We see this as a result of good 
communication and understanding of what the measurement system is good at. 
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1. Inledning 
För att läsaren ska få en inblick och förståelse av det valda ämnesområdet beskriver 
författarna i följande kapitel bakgrunden till syftet med arbetet och hur de har kommit fram 
till detta.  
 
Intresset för styrning inom hälso- och sjukvården väcktes efter en intervju med en controller 
på Blekingesjukhuset för ett tidigare arbete. Syftet med intervjun var att undersöka 
Blekingesjukhusets styrsystem, där fokus låg på hur deras internprissystem fungerade. Det 
visade sig att andra implementerade styrsystem som exempelvis ”Balanced Scorecard” (BSC), 
vilket är ett system för mätning av icke-finansiella prestationer1, inte användes eller 
uppdateras i den utsträckning det borde. Intervjupersonen beskrev att intresset för dessa 
styrsystem svalnat med tiden med bristfälligt underhåll som följd. Utifrån denna intervju 
väcktes således vår nyfikenhet att utförligare undersöka Blekingesjukhusets nyttjande av sina 
styrsystem med fokus på mätningar av prestationer.  

1.1 Bakgrund 
En studie genomförd av Kollberg och Elm visar att prestationsmätningssystem används för att 
bedriva utveckling och förbättring i organisationer,2 i och med detta borde dessa system vara 
ett viktigt inslag i svensk sjukvård, då siffrorna för Sveriges sjukvård ser dyster ut enligt 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). SKL visar att under senare år har populationen och 
människors livslängd ökat, vilket har medfört en konstant kostnadsökning för sjukvården.3 
Landstinget Blekinge skriver i en rapport att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur med 
stigande arbetslöshet vilket medför minskade skatteintäkter. Detta i sin tur drabbar 
Blekingesjukhuset som måste dra ned på sina kostnader eftersom anslaget till 
Blekingesjukhuset minskar när landstinget Blekinge får mindre pengar att röra sig med. 
Blekingesjukhuset ska enligt rapporten lösa kostnadsminskningarna genom att 
kostnadseffektivisera verksamheten för att undvika varsel av personal.4  
 
Enligt Ferraz-Nunes har hälso- och sjukvården alltid svåra avvägningar att göra när det gäller 
fördelningen av resurser eftersom hälso- och sjukvården får budgetramar som avgör hur 
mycket resurser de har att tillgå och utnyttja. Då efterfrågan på sjukvård aldrig kommer att 
mättas betyder detta att resurser som används i en del av vården även kan användas i andra 
delar. Avvägningen av vad resurserna ska gå till kan exempelvis ligga i vilka väntetider vissa 
kliniker har vilket skiljer sig för olika delar av verksamheten. Ledningen har det yttersta 
ansvaret för hur resurserna ska fördelas ut till verksamheten där målet är att skapa ett effektivt 
resursutnyttjande. Med andra ord ska de besluta om var i verksamheten resurserna kan 
utnyttjas på bästa sätt.5 För att uppnå en effektiv resursfördelning krävs det, enligt SKL, bra 
styrmetoder. Styrmetoderna kräver då relevanta mål, mätningar och uppföljning för att 
fungera.6 

1 Kaplan Robert S & Norton David R. (2005). The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance. 
Harvard Business Review, vol. 83: 7-8, ss. 172-180. 
2 Kollberg Beata & Elg Mattias. (2006b). Exploring the Use of Balanced Scorecard in Swedish Health Care 
Organizations. The Asian Journal on Quality, vol. 7: 2, ss. 1-18 
3 Sveriges Kommuner och Landsting. (2005), Hälso- och sjukvården till 2030: Om sjukvårdens samlade 
resursbehov på längre sikt. Borås: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB. 
4http://www.ltblekinge.se/aktuellt/aktuelltpalandstinget/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv2008/arkiv2008/nyheteromlandst
inget2008/mervardforpengarna.5.6a5d867111d3d1c726f800044206.html 
5 Ferraz-Nunes José. (2007). Hälsoekonomi: Begrepp och tillämpningar. Lund: Studentlitteratur. 
6 Sveriges Kommuner och Landsting. (2005). 
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1.2 Problemområde 
Då prestation och prestationsmätning är centrala begrepp i detta arbete, är en definition av 
dessa begrepp lämpligt. Denna studie utgår från Ax m fl definition av en prestation, där de 
beskriver prestationer som resultatet av utförda eller planerade handlingar.7 När det gäller 
mätningar av prestationer är det vanligt att dessa prestationer delas upp i finansiella och icke-
finansiella prestationer, och beroende på vilken typ av prestation som företaget önskar mäta så 
används olika mätsystem.8  
 
Ittner och Larcker bedrev en studie under nittiotalet där de undersökte olika företags synsätt 
gentemot just finansiella och icke-finansiella prestationer. De menar att genom historien har 
de finansiella prestationerna ansetts viktigare att mäta och använda. Det visar sig att icke-
finansiella prestationer, som exempelvis medarbetarkompetens och kundnöjdhet, är faktorer 
som företag värderar högre men dock inte mäter i lika stor utsträckning som de finansiella 
prestationerna. Studien visar dock att detta mer traditionella synsätt håller på att förändras, där 
företag ägnar sig mer än tidigare åt mätningar av icke-finansiella prestationer.9 Vi kan då 
ställa oss frågande till hur detta synsätt gentemot mätningar av prestationer ser ut inom 
sjukvården och hur dessa mätningar utförs. Utifrån föreställningen om att sjukvården lever på 
knappa resurser går det att anta att mätningar är viktiga, men det går även att ställa sig 
frågande till i vilken grad sjukvården fokuserar på detta samt hur mycket resurser läggs då ned 
på mätningar av prestationer och vad anses som viktigt att mäta. 
 
Anthony och Govindarajan anser att det kan vara ett misstag att enbart förlita sig på 
finansiella kriterier, dels för att det kan få en suboptimering som konsekvens då de ansvariga 
inte handlar enligt organisationens långsiktiga planer, utan endast tänker kortsiktigt och 
värnar om sin egen del inom verksamheten. Det kan även leda till att de ansvariga kan känna 
sig motiverade till att manipulera och ändra data för att kunna nå de uppsatta målen.10 Med 
detta som utgångspunkt finns det tydliga nackdelar att ägna sig för mycket åt finansiella 
mätningar, speciellt när det handlar om mätningar kopplat till resultatansvar. 
 
Det finns även nackdelar med icke-finansiella mätningar. Ittner och Larcker menar i sin studie 
att den offentliga sektorn tittar på privata företag och deras modeller. Sedan försöker de 
anpassa vissa av modellerna till deras verksamhet, vilket har skett med BSC då detta tidigare 
var en modell utformat för icke-finansiella mätningar inom företag. Ittner och Larcker menar 
att införandet av prestationsmätningssystem, av icke-finansiell karaktär, till offentliga 
verksamheter medfört olika problem. Exempelvis att verksamheter implementerar 
prestationsmätningssystem men att systemet inte använder eller uppdateras så som det är tänkt 
och att system infördes på grund av att det var modernt och att det ökar verksamhetens 
status.11  
 
Anthony och Govindarajan menar att prestationsmätningssystem ska utgå från och utformas 
utifrån organisationens strategi. Det gäller då att forma mål och ta fram de framgångsfaktorer 

7 Ax C, Johansson C, Kullvén H. (2005). Den Nya Ekonomistyrningen. uppl 3. Malmö: Liber. 
8 Anthony R N & Govindarajan V. (2007). Management Control Systems. 12 ed. Singapore: McGraw-Hill. 
9 Ittner Christopher D & Larcker David F. (1998). Innovation in Performance Measurement: Trends and 
Research Implications. Journal of Management Accounting Research, vol. 10, ss. 205-239. 
10 Anthony R N & Govindarajan V. (2007). 
11 Ittner Christopher D & Larcker David F. (1998) 

 2 

                                                



Jonas Hellberg Att mäta eller inte mäta? : En kvalitativ undersökning om  
Robin Lindgren  prestationsmätningar på av Blekingesjukhusets kliniker   

som ska mätas för att uppnå organisationens strategi. Utgångspunkten är att kortsiktiga 
handlingar ska sträva efter att uppnå långsiktiga mål12 Jie menar att med mätningar av 
prestationer kan insamlad data utnyttjas och underlätta styrning och vidare användas vid 
beslutsfattandet.13 Utefter denna föreställning bör prestationsmätningssystem vara en viktig 
del av verksamheter där kvalitén på inhämtad data borde vara så hög som möjligt för att 
förbättra kvalitén när det gäller beslutsfattandet och för en bättre styrning. 
 
Aidemark och Funck utförde en studie på Höglandsjukhuset med fokus på verksamhetens 
BSC. Innan BSC implementerades i sjukhuset fanns det ingen vårdrelaterad icke-finansiell 
resultatmätning. Höglandsjukhuset införde BSC till utvalda avdelningar med syfte att på sikt 
förbättra organisationen och vårdkvalitén. Då aktiviteter mäts ska verksamheten lättare se 
förbättringsmöjligheter. Med ett BSC på avdelningsnivå skulle verksamheten bli mer 
decentraliserad där varje avdelning skulle få olika mål att sträva mot. På så vis kunde 
ledningen använda BSC som styrmedel för olika delar av verksamheten.14 Landstinget 
Blekinge har ett BSC anpassat för sin organisation och Blekingesjukhuset har utformat ett 
skräddarsytt BSC för sin verksamhet.15 Då Blekingesjukhusets BSC för hela verksamheten 
inte användes i den utsträckning som det var tänkt från början, väcktes vårt intresse, utifrån 
Aidemark och Funcks studie, att undersöka om Blekingesjukhusets kliniker och mottagningar 
också använder sig av BSC eller andra prestationsmätningssystem och i vilket syfte dessa 
nyttjas och hur de används. 
 
Enligt en tidigare intervju med en controller på Blekingesjukhuset används BSC inom olika 
delar av organisationen, exempelvis kliniker utvecklar egna BSC inriktade på just deras 
verksamhet. Utifrån denna information finner vi det intressant att undersöka hur olika kliniker 
och andra enheter faktiskt använder sig av BSC, eller inte, och om de även använder andra 
metoder för att mäta prestationer. 
 
Innan en hälso- och sjukvårdsverksamhet implementerar ett BSC är det enligt Kollberg och 
Elg centralt att ledande personer diskuterar med de anställda, på alla nivåer, som berörs av 
systemet. Detta för att öka förståelsen om varför BSC ska användas.16 Vidare anser Anthony 
och Govindarajan att det är viktigt att skapa en målkongruens, där ledningen, chefer och 
anställda på alla nivåer strävar efter ett och samma mål.17 För att skapa ett fungerande system 
beskriver Kollberg och Elg att det på längre sikt är viktigt med en positiv kultur bland de 
anställda som arbetar med systemet.18 Enligt ovanstående information kan slutsatsen dras att 
ledare och högt uppsatta chefer har ett betydande ansvar att skapa förståelse för 
prestationsmätningssystemen, exempelvis BSC i detta fall hos alla berörda i organisationen. 
Om detta lyckas skapas då, enligt Anthony och Govindarajan, en målkongruens där alla i 
organisationen strävar efter ett gemensamt mål. Detta kan kopplas samman med den tidigare 
diskussionen angående Blekingesjukhusets kliniker och mottagningarnas nyttjande av 
prestationsmätningssystem och chefernas roll och betydelse i sammanhanget. Detta kan då 

12 Anthony R N & Govindarajan V. (2007). 
13 Gao Jie. (2009). Governing by goals and numbers: A case study in the use of performance measurement to 
build state capacity in China. Public administration and development : an international journal of training, 
research, and practice, vol. 29: 1, ss. 21-31. 
14 Aidemark Lars-Goran & Funck Elin K. (2009). Measurement and Health Care Management. Financial 
Accountability & Management, vol. 25: 2, ss. 253-276. 
15 http://www.ltblekinge.se/download/18.64abf67b1183608244080000/verksamhetsplan_bls_2008.pdf 
16 Kollberg Beata & Elg Mattias. (2006a). Challenges Experienced in the Development of Performance 
Measurent Systems in Swedish Health Care. Quality Management in Health Care, vol. 15: 4, ss. 244-257. 
17 Anthony R N & Govindarajan V. (2007). 
18 Kollberg Beata & Elg Mattias. (2006a). 
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leda till frågeställningen om chefernas roll och om det finns ett aktivt arbete med dessa 
system.  

1.3 Frågor att besvara 
Utefter de problemområden vi diskuterat i förgående kapitel har vi kommit fram till följande 
frågeställning som vi vill följa upp och besvara. 
 
• Vad för prestationsmätningssystem använder Blekingesjukhuset? 
• Hur utvärderar Blekingesjukhuset mätningar utifrån dessa system? 
• Vad används mätningarna till? 

1.4 Syfte 
Att undersöka vad Blekingesjukhuset använder för prestationsmätningssystem och hur dessa 
system används. 
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2. Metod 
I detta kapitel går författarna igenom hur de gått tillväga och resonerat när de valt metod och 
tillvägagångssätt samt valet av studieobjektet och intervjupersoner. 

2.1 Avgränsning 
Blekingesjukhuset är indelad i flera olika delar som kliniker, mottagningar och avdelningar19 
och det skulle bli ett för omfattande arbete att gå igenom och studera samtliga av dessa 
enheter. Därför är studien avgränsad till att endast undersöka en klinik med underliggande 
mottagningar och avdelningar. Kliniken som undersöktes var slumpmässigt utvald. Med 
denna avgränsning blev det då lättare att undersöka Blekingesjukhuset och få en uppfattning 
hur det fungerar på verksamhetsnivå där vården utförs.  

2.2 Fallstudie 
Det som utmärker en fallstudie är den detaljerade studien av ett specifikt fall. Det kan röra sig 
om allt ifrån specifika organisationer, samhällen till enskilda individer. För att definiera ordet 
fall, beskrivs detta enklast av Bryman som en intensiv studie utav miljön eller situationen som 
det handlar om. Ett signum för en fallstudie är att författaren oftast är intresserad av att belysa 
unika drag för det specifika fallet, detta kallas för ett ideografiskt synsätt.20 I denna studie var 
objektet som undersöktes Blekingesjukhuset där förväntningen var att hitta en unik situation 
angående användandet av prestationsmätningssystem. Således följer denna studie vad Bryman 
kallar för det ideografiska synsättet, beskrivet ovan. 

2.3 Strategi 
I takt med intervjuernas genomförande, och resultaten av dessa, förändrades också tankarna 
kring studien och därmed vad studien skall komma att resultera i. I samband med att 
perspektiven förändrades, i och med intervjuerna, upptäcktes nya problem att analysera och 
därmed reviderades själva syftet och problemformuleringen. Detta tillvägagångssätt kan 
liknas vid vad Bryman kallar för induktiv strategi. Med en induktiv undersökning finns det 
oftast en teori vilken föranleder det man vill undersöka, men att denna teori kan komma att 
ändras med resans gång på grund av att resultatet av intervjuer och insamling av data, ger 
upphov till nya tankar och funderingar kring ämnet.21 

2.4 Urval 
Då denna studie var ämnad att undersöka prestationssystemen för en klinik på 
Blekingesjukhuset, var det då naturligt att valet av intervjupersoner var anställda på 
Blekingesjukhuset eller på landstinget Blekinge, som Blekingesjukhuset är en del av.22 För att 
få en mer nyanserad bild intervjuades personer med olika positioner inom landstinget samt 
personer från den utvalda kliniken. Valet av intervjupersoner gjordes således efter den 
förväntade variationen samt mängden av information varje person kan tillföra studien. Varje 
intervjuperson förväntades alltså att ge nytt perspektiv kring ämnet. Idar m fl menar att den 

19http://www.ltblekinge.se/halsaochvard/blekingesjukhuset/klinikerochmottagningar.4.9c16a31109c04a3e88000
4082.html  
20 Bryman Alan. (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 
21 Ibid 
22http://www.ltblekinge.se/omlandstinget/sastyrslandstinget/organisation.4.44822472110876093828000497.html 

 5 

                                                

http://www.ltblekinge.se/halsaochvard/blekingesjukhuset/klinikerochmottagningar.4.9c16a31109c04a3e880004082.html
http://www.ltblekinge.se/halsaochvard/blekingesjukhuset/klinikerochmottagningar.4.9c16a31109c04a3e880004082.html
http://www.ltblekinge.se/omlandstinget/sastyrslandstinget/organisation.4.44822472110876093828000497.html


Jonas Hellberg Att mäta eller inte mäta? : En kvalitativ undersökning om  
Robin Lindgren  prestationsmätningar på av Blekingesjukhusets kliniker   

förväntade informationsmängden bör ligga till grund för valet av intervjupersoner.23 De 
personer som intervjuade gav tips och hjälp om andra personer vilka skulle kunna bidra med 
nyttig information till studien. Detta kallar Bryman för snöbollsurvalet, där han menar att 
valet av intervjupersoner sker efter rekommendationer från andra personer.24 
Intervjupersonerna till denna studie var då delvis handplockade och delvis utvalda efter andra 
personers rekommendationer.  
 
De personer som intervjuades var två politiker på landstinget Blekinge och landstinget 
Blekinges ekonomidirektör. Dessa personer valdes ut för att få en övergripande bild över hur 
de såg på mätningar av prestationer. För att få bättre insyn i sjukhusets prestationsmätningar 
intervjuades två ekonomer, som arbetar på landstingsservice vilket fungerar som ett centralt 
stöd för Blekingesjukhuset. De intervjuade personerna har eller har varit delvis delaktiga i 
utformandet av olika prestationsmätningssystem och har nära kontakt med kliniker och andra 
enheter angående deras ekonomifrågor.  För att få ännu bättre insikt i Blekingesjukhuset och 
hur det egentligen fungerar på verksamhetsnivå intervjuades en person med ledande position 
på den utvalda kliniken samt en avdelningsansvarig inom samma klinik. Tanken med detta 
urval var att få en bra bild från politiker och tjänstemän, inom landstinget Blekinge, ända ned 
till Blekingesjukhusets klinik och avdelningsnivå. 

2.5 Genomförande 
Undersökningsmetoden för denna studie var kvalitativa intervjuer.  Valet av en kvalitativ 
metod för studien utgick från följande citat av Idar och Solvang nedan. 
 

”Vidare ska syftet med kvalitativa intervjuer vara att öka informationsvärdet och 
skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen vi 
studerar.”25 

 
Valet av kvalitativa intervjuer var en självklarhet då det var viktigt för studien att få så djupa 
och uttömmande svar som möjligt av varje intervjuperson. Detta för att få en bättre förståelse 
av situationen samt att varje person gav sin version och synvinkel om ämnet. 
 
Idar m fl menar att kvalitativa intervjuer skapar en närhet till de personer som intervjuas. 
Personen ska med denna metod vara den styrande i samtalet och ge sin version, där 
intervjuaren inte ska styra samtalet. Att de frågor som ställs är utformade så att de inte styr 
intervjupersonen.26 Enligt Bryman är kvalitativa intervjuer ostrukturerade där respondenten 
ska kunna tala fritt utifrån ett fåtal frågor. Bryman menar dock att det finns något som han 
kallar för semistrukturerade intervjuer. Det är en intervjuform där intervjuarna använder 
fördefinierade frågor vilka de följer under intervjun.27 Vid intervjuerna användes ett 
frågeformulär med fördefinierade frågor vilka var försiktigt formulerade på så vis att 
intervjupersonen gav sin egen version och kunde prata fritt kring ämnet. Med intervjuer i 
person fanns även möjligheter att ställa följdfrågor och förtydliganden.  
 

23 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Uppl. 2. Lund: Studentlitteratur. 
24 Bryman Alan. (2001). 
25 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang. (1997). 
26 Ibid 
27 Bryman Alan. (2001). 
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Alternativet till kvalitativa intervjuer är kvantitativa som är väldigt strukturerade och 
fokuserar ofta på insamling av data som ska analyseras statistiskt, exempelvis med 
enkätundersökningar.28 Detta var inte aktuellt för denna studie eftersom vi ville ha varierande 
svar beroende på intervjupersonen. 

2.5.1 Tillvägagångssätt 
Varje intervju spelades in på band samt att minst en person förde anteckningar. Kvale menar 
att med bandspelare kan utskriften av en intervju bli mer detaljrik och mer tillförlitlig då det 
är möjligt att lyssna på bandet flera gånger.29 För denna studie var bandspelare mycket 
användbart då det gick att lyssna igenom intervjuerna igen, för att försäkra oss om att 
innehållet ur intervjuerna uppfattats korrekt. 
 
Alla intervjuer spelades in på band, då Kvale menar att detta är ett bra tillvägagångssätt om 
fokus ligger på vad som sägs under intervjun. Han menar att det blir enklare att fokusera på 
intervjupersonen och det som sägs, istället för att koncentrera sig på att föra anteckningar.30 
Bryman menar dock att användandet av bandspelare kan göra att intervjupersonen känner sig 
obekväm och att personen kanske inte ger lika informativa svar. Bryman menar att korta 
intervjuer kan vara ett tecken på att intervjupersonen är nervös eller hämmad av situationen.31 
Den kortaste intervjun som gjordes tog ungefär 50 minuter, där den utsatta tiden var runt en 
timme. Vissa intervjuer tog till och med en och en halv timme att genomföra. Vid början av 
intervjuerna verkade vissa personer lite nervösa och obekväma med att bandspelare användes, 
men detta gick över ju längre intervjuerna pågick. Då det inte skilde speciellt mycket mellan 
den utsatta tiden och den kortaste intervjun kan detta anses att dessa inte hamnar inom ramen 
för vad Bryman menar är en kort intervju. Alla de som intervjuades tvekade inte om att bli 
inspelade på band, dock begärde en person anonymitet. 
 
Att använda bandspelare kan vara riskfyllt enligt Kvale. Han menar att tekniska problem kan 
uppstå, det kan bli svårt att uppfatta vad som sagts vid uppspelning av intervjun på grund av 
brus och annat störande eller att bandspelaren kanske helt sonika inte var påsalgen under 
intervjun.32 Då vissa bandinspelningar var sämre än andra ljudmässigt, blev det svårt att 
skriva av exakta ord i alla intervjuer. Då det var två personer som genomförde merparten av 
alla intervjuer, 6 av 8, kunde den ena personen fokusera på att leda intervjun och den andre på 
att lyssna och skriva ner vad intervjupersonen sa. Detta är ett fördelaktigt sätt enligt 
Bryman.33 Den som intervjuade skrev också ner viktiga stödord under intervjuerna. Att 
transkribera, från tal till text, en intervju ska göras så noggrant som möjlig enligt Bryman.34 
Kvale menar att när information går från en kontext, i detta fall från band till skrift, till en 
annan är det viktigt att tänka på att den som genomför detta tolkar och gör en del avgörande 
beslut om innehållet från intervjun. Utskriften, av intervjuerna, gjordes således så noggrant 
som möjligt och utskriften från bandspelare så ordagrant som det gick. Som Bryman menar 
var det viktigt för studien att dessa intervjuer var korrekt återgivna och därför användes både 
bandspelare och anteckningen när intervjuerna sedan skulle skrivas av. Efter att intervjun 
skrevs ned till papper kommer den att tolkas och skrivas om igen. Detta anser Kvale är 

28 Trost Jan, (2005). Kvalitativa intervjuer, tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur. 
29 Kvale Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
30 Ibid 
31 Bryman Alan. (2001). 
32 Kvale Steinar. (1997). 
33 Bryman Alan. (2001). 
34 Ibid 
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riskfyllt när texter skrivs om, då olika ord kan få olika betydelse, trots att den som genomför 
omskrivningen menar något annat.35  

2.6 Datainsamling 

2.6.1 Primärdata 
Viss information måste anskaffas som inte kan hittas i böcker, tidskrifter eller andra källor, så 
kallad primärdata. Primärdata är således när informationen kommer direkt från källan utan 
mellanhänder.36 Primärdata som behövde inskaffas för denna studie var data från personer 
som arbetade på landstinget Blekinge och Blekingesjukhuset. Genom att göra intervjuer med 
olika personer, öga mot öga, fick studien information som inte går att hitta någon annanstans. 

2.6.2 Sekundärdata 
Annan information förutom den som måste inskaffas på egen hand kallas sekundärdata. Detta 
är andrahandsinformation vilken kan läsas i böcker, tidsskrifter och dylikt, eller information 
som kommer från personer i andra hand.37 Den typ av sekundärdata som använts till denna 
studie är från böcker, tidskrifter, broschyrer och hemsidor.  

2.7 Etik 
När det gäller forskning och studier har vetenskapsrådet tagit fram etiska principer som bör 
eller måste tas i beaktande när det gäller hanteringen av de personer som medverkar i arbetet. 
Personer som medverkar i ovanstående får inte utsättas för fysisk eller psykisk skada, dessa 
regler kallas även för individskyddslagen. Denna lag kan sammanfattas med fyra 
underliggande krav informations-, samtyckes-, konfidentialitet- och nyttjandekravet.38 

2.7.1 Informationskravet 
De personer som på något vis ska medverka i studien, och omnämnas, ska informeras om vad 
studien innebär och varför studien genomförs samt från vilken institution de ansvariga för 
studien kommer från. Personerna ska även informeras om att deltagandet är helt frivilligt och 
att de när som helst kan välja att inte vara med längre.39 Vid första kontakten med varje 
person blev de informerade, via e-mail eller telefon, vilka vi var, från vilken skola vi tillhörde, 
vad denna studie kommer att handla om, hur den ska genomföras och varför denna studie är 
av intresse.40 

2.7.2 Samtyckeskravet 
Personerna som medverkar ska sätta villkoren för vad deras deltagande innebär. Den enskilde 
ska utan att känna någon form av press kunna välja om de vill avbryta sin medverkan samt om 
de vill att allt de bidragit med ska strykas från studien. Personen ska även kunna begära 
anonymitet och informationen från denna person ska då betraktas med yttersta försiktighet så 
att ingen form av igenkänning av personen kan göras. Denna person bör även i någon form 
kunna kontrollera och läsa innehållet för att vidare kunna avgöra om informationen är för 

35 Kvale Steinar. (1997). 
36 Halvorsen Knut, (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 
37 Ibid 
38 Vestenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Stockholm: Elanders Gotab. 
39 Ibid 
40 Ibid 

 8 

                                                



Jonas Hellberg Att mäta eller inte mäta? : En kvalitativ undersökning om  
Robin Lindgren  prestationsmätningar på av Blekingesjukhusets kliniker   

avslöjande eller inte.41 De tillfrågade personerna som skulle intervjuas fick själva bestämma 
när och var dessa intervjuer skulle äga rum och om det var okej att intervjuerna spelades in på 
band. Varje person blev tillfrågad om de ville vara anonyma och inte omnämnas med namn 
eller annat som skulle kunna identifiera personen i fråga. En person ville vara anonym och 
denna person gavs då möjlighet att påverka hur informationen från denna skulle framföras i 
arbetet. Efter att intervjuerna hade bearbetats skickades berörda och känsliga avsnitt till 
personen så att denne fick möjligheten att påverka och avgöra om det gick att urskilja vem 
personen var. 

2.7.3 Konfidentialitetskravet 
Information från medverkande i studien ska behandlas med försiktighet så att ingen obehörig 
kan ta del av informationen och att ansvariga för studien ska förses med tystnadsplikt.42 All 
information från intervjuerna behandlas med försiktighet och att innehållet ur intervjuerna inte 
diskuterades med personer utifrån. Band, anteckningar samt transkriptioner från intervjuerna 
förvaras med största möjliga säkerhet så att ingen kan komma åt informationen. 

2.7.4 Nyttjandekravet 
När det gäller nyttjandet av insamlad data från olika deltagande personer får denna 
information inte användas i annat än beskrivet syfte. Om informationen ska använda i ett 
annat syfte måste då personerna ge sitt medgivande till detta.43 Den information och data som 
inhämtats från intervjuerna kommer och ska inte användas i något annat syfte än till denna 
studie.   

2.7.5 Övrigt att ta hänsyn till 

Det finns två huvudsakliga rekommendationer som vetenskapsrådet anser inte har samma 
dignitet som ovanstående men ändå är att ta i beaktande. Den första rekommendationen är att 
personer som har deltagit ska få möjligheten att läsa delar av arbetet som kan anses vara av 
känslig karaktär innan publiceringen av arbetet. Den andra rekommendationen är att 
deltagande ska bli varse om var och när publiceringen av arbetet kommer att ske.44 Vid 
intervjutillfällena tillfrågades varje person om de ville läsa arbetet eller utvalda delar innan 
publicering. En kopia av detta arbete kommer att skickas till alla de intervjuade personer samt 
att dessa även kommer att bli informerade om adressen till Blekinge Tekniska Högskolans 
hemsida där publiceringen kommer att ske. 

2.8 Validitet 
Utifrån Kvales diskussion kring termen validitet, avseende kvalitativa studier vilket är 
tillvägagångssättet för denna studie, är den kvalitativa studien valid om metoden undersöker 
det som avses. Med andra ord ska metoden för den kvalitativa studien stå i direkt relation till 
studiens syfte för att uppnå hög validitet. Tillvägagångssättet blir därför den centrala punkten 
för att öka validiteten. Kvale menar att undersökaren bör sträva efter att uppnå så hög validitet 
som möjligt, då det höjer studiens tillförlitlighet. Kvale betonar även att sanningshalten av 
resultatet ska anses vara god för att uppnå en högre grad av validitet.45  
 

41 Ibid 
42 Ibid 
43 Ibid 
44 Ibid 
45 Kvale Steinar. (1997). 
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Då vi använt oss av kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod i denna studie, anser vi att 
kriterierna för att uppnå validitet har uppnåtts. De intervjuer som genomförts var utformade 
efter kriterierna för hur en kvalitativ intervju bör genomföras, med frågor som inte är ledande 
där personen kan prata fritt om ämnet. Då ämnesområdet för studien är 
prestationsmätningssystem ställdes då frågor kring ämnet samt frågor kring organisationen för 
att få en hethetsbild över prestationsmätningarnas betydelse för verksamheten. Frågorna var 
även utformade så att varje intervjuperson kunde ge sin bild över hur de såg på organisationen 
och prestationsmätningssystemen för att vi skulle kunna få en mer nyanserad bild. För att få 
en så objektiv, och mer tillförlitlig, bild som möjlig intervjuades flera personer inom olika 
nivåer av landstinget Blekinge samt ur Blekingesjukhuset verksamhet. Då intervjuerna speglar 
flera personers synvinklar samt att vissa personer fick läsa igenom hur vi förmedlade deras 
åsikter anser vi att sanningsgraden bör öka. 
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3. Tidigare forskning och teorier 
Författarna redogör i detta kapitel för tidigare forskning och teorier kring 
prestationsmätningssystem för att underbygga analysen och diskussionen av det insamlade 
materialet. 

3.1 Vad är ett prestationsmätningssystem? 

3.1.1 Prestationsmätningssystem på enhetsnivå 
Enligt Anthony och Govindarajan ska prestationsmätningssystem utformas utifrån 
organisationens strategi och fungera som ett hjälpmedel för organisationer att uppnå strategin. 
För att uppnå strategin ska prestationsmätningssystemet se till att kortsiktiga handlingar syftar 
till att uppfylla de långsiktiga målen. Anthony och Govindarajan menar att det finns en risk att 
enskilda enheter inom organisationen först och främst fokuserar på den egna enhetens resultat. 
Därför är det viktigt att prestationsmätningssystemet är utformat och implementerat så alla 
nivåer inom organisationen gemensamt strävar efter att uppnå de långsiktiga målen och vidare 
uppfyller organisationens strategi.46  

3.1.2 Orsak och verkan 
När det gäller mätningen av prestationer menar Ax m fl samt Anthony och Govindarajan att 
det ska finnas specifika mål och framgångsfaktorer som utgångspunkt som stöd till beslut om 
vad som ska mätas och varför.47 Ittner och Larcker menar att innan mätningarna påbörjas bör 
en plan utformas för att visa effekten av mätningarna. De menar att det är viktigt att förstå 
orsak och verkan, att det finns en förståelse för vad resultatet av mätningarna har för 
betydelse. Exempelvis om mätningarna visar att 60 procent av medarbetarna trivs i jämförelse 
med 50 procent, vad betyder detta? Går det att härledas till de ekonomiska resultaten? 
Grunden är att mätningarna ska utgå ifrån organisationens strategi och att det då är viktigt att 
det finns en förståelse för orsak och verkan samt en plan för att följa verksamhetens strategi.  
Det är även viktigt att det finns en tanke bakom mätningarna, att inte för många mätningar 
utförs då detta skapar ett oöverskådligt antal mått som ska utvärderas. Det är då viktigt att 
bestämma vilka faktorer som är viktigast.48 

3.1.3 Decentralisering av organisationen 
Ax m fl menar att enheter inom företag och organisationer kan ha egna separata 
prestationsmätningssystem med en egen vision och strategi. Enheterna mäter då det som anses 
viktigt just för sin enhet, men att enheten alltid utgår från hela organisationens strategi och 
vision.49 Detta är förekommande i Aidemark och Funcks studie där de undersökte olika 
avdelningar och kliniker på Höglandssjukhuset. Det visade sig att avdelningar och kliniker 
hade egna BSC som i viss mån var specifika för respektive enheter, men att de även i viss 
mån mätte samma typ av prestationer efter bestämmelse. Det visade sig också att 
avdelningarna i större utsträckning ständigt förändrades och utvecklades och att mätningarna 
då måste omvärderas.50 Greve menar att en organisation där enhetschefer har större påverkan 

46 Anthony R N och Govindarajan V. (2007). 
47 Anthony R N och Govindarajan V. (2007). Ax m fl. (2005). 
48 Ittner Christopher D & Larcker David F. (2003). 
49 Ax m fl. (2005). 
50 Aidemark Lars-Goran & Funck Elin K. (2009). 
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på resultatet, exempelvis genom att ansvara för mätningen över kostnader och intäkter, skapar 
en mer decentraliserad verksamhet där besluten tas på lägre nivåer.51  

3.2 Balanced Scorecard 
Idén med BSC är att försöka knyta samman styrningen i den dagliga verksamheten med 
verksamhetens strategi och vision.52 I ett BSC bryts visionen ned i olika perspektiv som 
företaget kommer att inrikta sig på. Därefter ska företaget bestämma för varje perspektiv vilka 
strategiska mål de anser är av betydelse för att uppnå verksamhetens vision. Kritiska 
framgångsfaktorer tas sedan fram för respektive målsättning för att dem ska kunna bli 
verklighet. För att följa upp och kunna nå sina framgångsfaktorer och de uppsatta mål ska 
företaget bestämma vad som ska mätas för att nå målen.53 
 
Idag är BSC inget nytt inom affärsekonomin, i takt med att den traditionella ekonomiska 
styrningen fått ta allt mer kritik har balanserat styrkort blivit allt mer populär.54 Kritiken har 
sin grund i att förhållandena var annorlunda när den traditionella styrningen var som 
populärast. Det anses att dessa system slutade att utvecklas i mitten av 1920-talet. BSC 
ersätter de system som tidigare använts. En grundtanke med BSC är att ange det förväntade 
resultatet och inte bara som en beskrivning utav uppnådda resultat. Det används även till att 
skapa diskussioner om hur verksamheten ska handla för att uppnå kortsiktiga och långsiktiga 
mål. 55   
 
Syftet med BSC är med andra ord att genom dessa olika perspektiv styra och följa upp den 
dagliga verksamheten med hjälp utav speciellt utvalda och enstaka nyckeltal. Dessa nyckeltal 
är givetvis inte enbart utav finansiella mått. På de högre ledningsnivåerna har det varit svårt 
att få någon genomslagskraft i användandet av icke-finansiella nyckeltal eftersom det har 
konkurrerat med till synes mer affärsmässiga vinstmål. Det är därför av största betydelse att 
veta vad man vill ha ut av sitt balanserade styrkort. Samtidigt anser de att samtliga nyckeltal 
inte bör finnas med på styrkortet, då BSC enbart är inriktat att betona det väsentliga. 56  
 
Enligt Kaplan & Norton bör varje mått som tas med i det balanserade styrkortet även finnas 
med i en kedja av orsak och verkan samband vilket kommunicerar organisationens strategier. 
BSC ska lägga fokus på företagets eller organisationens vision och strategi och som tidigare 
beskrivet är styrkortets syfte att följa upp just den dagliga verksamheten och BSC ska då ge 
en möjlighet att se sambandet mellan den dagliga verksamheten och visionen och strategin. 
Den dagliga och planerade verksamheten är då en viktig del i hur ett företag eller en 
organisation väljer sin strategi.57 

3.3 Prestationsmätningssystem med inriktning på vården 
Syftet med vårdrelaterade prestationsmätningssystem skiljer sig från de mätsystem som är 
utformade för privata företag, enligt Kollberg. Hennes studie visar att 
prestationsmätningssystemet används mer som ett verktyg för att få ledare och arbetare att 

51 Greve Jan. (1996). Budget. Lund: Studentlitteratur. 
52 Olve N-G, Roy J, Wetter M. (2004). 
53 Ibid 
54 Ibid 
55 Ibid 
56 Ibid 
57 Kaplan Robert S & Norton David R. (2005). 

 12 

                                                



Jonas Hellberg Att mäta eller inte mäta? : En kvalitativ undersökning om  
Robin Lindgren  prestationsmätningar på av Blekingesjukhusets kliniker   

bättre kommunicera med varandra och skapa ett effektivare arbetssätt. Kollberg menar också 
att prestationsmätningar, inom vården, vilket följer verksamhetens strategi inte förekommer 
speciellt ofta, detta på grund av att de processer som sker i lägre nivåer i verksamheten 
varierar och förändras ofta. Ett annat problem, vilket Kollberg anser är förekommande med 
vårdrelaterade prestationsmätningssystem, är att få högre tjänstemän att engagera sig i 
systemen och beslut som tas är då ofta inte tillräckligt bra grundade.  Kollberg menar att 
vårdrelaterade organisationer oftast har svårt med målkongruens, att alla enheter inom 
verksamheten strävar efter att uppnå samma mål. Att enheter, inom verksamheten, arbetar 
efter sina egna preferenser utan att titta på vad sjukhuset har för intentioner när det kommer 
till vision och strategi. Hon menar också att när det kommer till högre instanser, i 
vårdorganisationer, är spridandet av information angående beslut och intentioner, när det 
kommer till införandet och implementeringen av prestationsmätningssystem, begränsat.58 

3.3.1 DRG – Diagnos Relaterade Grupper 
Enligt socialstyrelsen är den variant av DRG som används av Svensk sjukvård, NordDRG, en 
anpassad och utökad variant av den ursprungliga som utvecklades av Yale University i USA. I 
detta arbete kommer dock ordet DRG användas och då handlar det i realiteten om den 
skandinaviska varianten som kallas NordDRG. DRG är idag allmängiltigt inom sjukvården i 
Sverige där alla landsting använder detta system på ett eller annat vis för sina vårdrelaterade 
verksamheter. Detta gäller även för öppenvården som vårdcentraler samt slutenvården dit 
patienter skickas efter att en kontakt med öppenvården upprättats.59 
 
Varje vårdtillfälle ska registreras med en specifik DRG-kod och att dessa koder är uppdelade i 
grupper. Kostnader för olika DRG-diagnoser sätts genom att ta ett genomsnitt för alla 
vårdtillfällen under vanligtvis ett år delat på genomsnitt för alla vårdtillfällen inom samma 
grupp och resultatet av denna beräkning kallas för DRG-vikt. DRG-vikt beräknar egentligen 
hur mycket kostnader som belastar en patient för respektive vårdtillfälle och benämns under 
förkortningen som KPP, kostnad per patient. Denna DRG-viktning får värdet ett och blir 
utgångspunkten när efterföljande diagnoser värderas. För att lättare kunna mäta sjukhus mot 
varandra har SKL en databas för nationella DRG-viktningar. Med denna gemensamma 
databas som utgångspunkt för DRG-viktning kan sedan ”DRG-poäng” delas ut, vilket är vad 
för DRG-vikt respektive sjukhus har för olika vårdtillfällen, som ett sätt att jämföra hur 
kostnadseffektiva sjukhusen är jämfört med genomsnittet.60 
 
Socialstyrelsen beskriver hur DRG används av sjukhusen runt om i landet och tar exempel 
upp kostnadseffektivitet, verksamhetsbeskrivning, planering av budget, debiteringsunderlag i 
ersättningssystem och som prestationsmått. Då pengar kopplas till DRG-koder kan 
kostnadseffektiviteten beräknas, det vill säga hur mycket vård per krona som vårdenheten ger. 
Genom att jämföra sjukhusens kostnadseffektivitet med varandra, kan de sedan avgöra om 
kostnaden är för hög för den vård som ges. Med DRG begränsas mängden koder och det blir 
då lättare för sjukhusen att få en bra bild över vården. Detta kan sjukhusen sedan använda för 
att beskriva vad för vård som bedrivs och vidare kunna översätta detta till sin 
verksamhetsbeskrivning. Genom att kostnadsberäkna vårdtillfällen kan detta användas för att 
planera budgeten, där DRG kan användas för att beräkna hur mycket respektive enhet borde 
få i pengar beroende på hur mycket DRG-grupperna har kostnad respektive enhet. I samband 
med exempelvis utgivandet av rapporter som ”Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens 

58 Kollberg Beata. (2007a). 
59 http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/norddrg/Documents/Vad_ar_DRG_rev091102.pdf 
60 Ibid  
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effektivitet” (se avsnitt 3.4.1) av SKL och socialstyrelsen, kan DRG användas som ett 
prestationsmått då landstingen jämförs mot varandra.61  

3.4 Utvärderingar av mätningar inom vården 

3.4.1 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens effektivitet 
Socialstyrelsen och SKL, Sveriges kommuner och landsting, samarbetar och ger varje år ut en 
sammanställd rapport som heter ”Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens effektivitet” 
och innehåller medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. 
Rapporten jämför Sveriges län och visar med grafer och tabeller för att förenkla översynen. 
Denna rapport görs offentlig för att alla medborgare ska veta hur bra det går för sitt län, när 
det kommer till olika vårdrelaterade faktorer. Huvudsakligen är rapporten till för landstingen 
så att de kan bedriva ett förändrings- och utvecklingsarbete inom de områden där respektive 
landsting är bristfällig inom. Med denna rapport kan sedan landstingen titta på varandra och 
se vilka som gör vissa saker bättre och sedan ta lärdom av detta. För att upprätta rapporten 
krävs det att data som samlas in ska vara korrekt och aktuell, från exempelvis DRG-
registreringar. Rapporten innehåller även annan information med förslag på områden som 
sjukhusen måste bli bättre på samt förändringar som bör genomföras. Socialstyrelsen bidrar 
med riktlinjer om vad för vård och behandlingar patienter ska få, för att det ska vara lika i hela 
landet. Socialstyrelsen vidarebefordrar även statliga beslut om vad som ska tas med i 
rapporten.62 

3.4.2 Vårdgaranti 
För att minimera patienters väntetid har en så kallad vårdgaranti införts i svensk hälso- och 
sjukvård. Vårdgarantin infördes för att underlätta för medborgarna att få kontakt med vården 
genom att sätta upp riktlinjer vilka vårdinstanserna sedan ska förhålla sig till och sträva efter. 
Således är vårdgarantin ett verktyg för att alla landsting ska upprätthålla en god 
tillgänglighet.63 För att motivera landstingen att upprätthålla en god tillgänglighet har staten 
avsatt pengar vilka fördelas ut till landstingen beroende på hur bra de uppfyller 
vårdgarantin.64 Vårdgarantin kan beskrivas efter sifferkombinationen 0-7-90-90 och gäller för 
alla sjukhus i hela landet, med få undantag. Det betyder att patienten ska kunna komma i 
kontakt med primärvården samma dag. Det ska inte gå mer än sju dagar innan patienten får 
träffa en läkare. Om det så krävs att patienten måste träffa en specialist, har personen rätt göra 
detta inom 90 dagar efter läkarbesöket och remissutskriften. Om exempelvis en behandling 
eller operation ska utföras efter specialistbesöket ska detta ske inom 90 dagar.65 För att kunna 
upprätthålla en god tillgänglighet är det viktigt att informationen mellan vårdinstanser, 
exempelvis innehållet i remisserna, är korrekt. Detta för att inte oklarheter måste redas ut 
vilket utökar väntetiden för patienten.66 
 
 
 
 

61 Ibid 
62 Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen. (2008). ”Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens 
kvalitet och effektivitet”. Solna: Ordförrådet AB 
63 http://www.skl.se/artikel.asp?C=3657&A=13616  
64 http://www.skl.se/artikel.asp?A=58904&C=4981  
65 http://www.skl.se/artikel.asp?C=3657&A=13616  
66 http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=3657&A=13616&FileID=260873&NAME=broschyr%2Dprint.pdf  

 14 

                                                

http://www.skl.se/artikel.asp?C=3657&A=13616
http://www.skl.se/artikel.asp?A=58904&C=4981
http://www.skl.se/artikel.asp?C=3657&A=13616
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=3657&A=13616&FileID=260873&NAME=broschyr%2Dprint.pdf


Jonas Hellberg Att mäta eller inte mäta? : En kvalitativ undersökning om  
Robin Lindgren  prestationsmätningar på av Blekingesjukhusets kliniker   

4. Empiri 
Detta kapitel innehåller två delar där den första delen är en introduktion och en beskrivning 
av hur landstinget Blekinge är organiserat och kopplingen till Blekingesjukhuset. Den andra 
delen är det samlade resultatet av de intervjuer som genomförts. 

4.1 Del 1 - Landstingets organisation och kopplingen till Blekingesjukhuset 
Landstinget Blekinge kan delas upp i tre nivåer; politiker, kansliet och förvaltningar67, se figur 
4.1 nedan.  
 

 
 
Politiker innefattar landstingsfullmäktige och landstingstyrelsen, med utskott och 
delegationer. Politikerna har hand om de ekonomiska ramarna för landstinget, beslutar om 
investeringar samt vilken målsättning som organisationen och dess underliggande 
verksamheter ska sträva efter.68 Mellan politikerna och förvaltningarna finns kansliet där 
landstingsdirektören och hans stab sitter. Kansliet bearbetar, sorterar ut och har hand om 
förslag som kommer från underliggande förvaltningar. Vissa av dessa förslag kan de ta beslut 
själva om och andra skickar de vidare till politikerna som sedan får ta ett beslut.69 
 

67http://www.ltblekinge.se/omlandstinget/sastyrslandstinget/organisation.4.44822472110876093828000497.html  
68http://www.ltblekinge.se/omlandstinget/sastyrslandstinget/organisation/landstingsfullmaktige.4.448224721108
76093828000902.html  
69http://www.ltblekinge.se/omlandstinget/sastyrslandstinget/organisation/landstingetskansli.4.448224721108760
938280003662.html  
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Det finns fem förvaltningar Blekingesjukhuset, primärvården, psykiatrin, folktandvården samt 
landstingsservice. Landstingsservice och är en administrativ del som bland annat har om de 
ekonomiska frågorna för de övriga förvaltningarna.   
 
Landstinget Blekinge har idag runt 5000 anställda i länet, 2671 utav dessa har anställning på 
Blekingesjukhuset.70 Blekingesjukhusets verksamhet bedrivs både i Karlskrona och i 
Karlshamn sedan 1996. I Karlshamn är det främst planerad vård, medan den akuta vården 
ligger i Karlskrona.71 Då Blekingesjukhuset är en av de fem förvaltningar betyder detta att 
verksamheten inte har några egna ekonomer. När det gäller budget och styrning för 
Blekingesjukhusets, är det Blekingesjukhusets direktör i samverkan med landstingservice som 
tar beslut om detta, men när det exempelvis gäller BSC har Blekingesjukhuset eget ansvar 
över hur det ska utformas, men de måste dock följa den övergripande målsättning som är 
utformat för hela landtinget.  
 
Blekingesjukhuset är indelat i basenheter, kliniker, som i sin tur har mottagningar och 
avdelningar under sig. Varje klinik får en budgetram att förhålla sig till och de ramar som är 
satta kan inte utvidgas, utan basenheterna ska hålla sig inom den bestämda ramen, till 
exempel om en basenhet vill investera i ett nytt ekonomisktsystem kan de inte gå utanför 
budgetramen för att göra detta. Generellt har de ansvariga för basenheterna ingen ekonomisk 
kompetens och inget direkt ekonomiskt ansvar, utan i samarbete med landstingservice 
utformar de ekonomiska rapporter. De ansvariga på mottagningar och avdelningar har 
liknande ansvarfördelning men endast över sin egen enhet och skickar de rapporter till 
basenhetsansvarige som sammanställer och skickar vidare till Blekingesjukhusets ledning. Då 
Blekingesjukhuset är har strikta ramar de ska hålla sig inom har de ansvariga ingen påverkan 
på hur mycket pengar de ska få varje månad utan då är effektiviseringar det enda medlet för 
att hålla budgeten. 

4.2 Del 2 - Skilda uppfattningar av prestationsmätningar 
Av de genomförda intervjuerna skiljer sig uppfattningen om vad prestationsmätningar är bra 
till och hur de kan användas. Användandet och betydelsen av prestationsmätningar skiljer sig 
också beroende på vem som frågas. Följande avsnitt beskriver politikernas, tjänstemännen och 
personerna som jobbar i Blekingesjukhusets verksamhet, uppfattningar kring och om 
prestationsmätningar. 

4.3 Ur politikernas perspektiv 
Politikerna bestämmer ramarna och mål för Blekingesjukhuset och vad för investeringar som 
ska göras till verksamheten. Politikerna bestämmer också vilka som ska sitta i 
landstingsledningen på kansliet vilket innefattar sjukhusdirektören, som i sin tur bestämmer 
vilka som ska anställa i sjukhusets ledningsgrupp. 
 
Från politiskt håll så finns många olika områden som prestationsmätningar kan användas till. 
Med de intervjuer vi gjort har vi kommit fram till följande områden vilket 
prestationsmätningar kan användas för att förbättra verksamheten med; effektivisering, 
utveckling, tillgänglighet, kvalitetsmätning, processer och för budgetering.  
 

70 http://www.ltblekinge.se/omlandstinget/faktaomlandstinget.4.1221c56e11097a14c0a8000308.html  
71http://www.ltblekinge.se/halsaochvard/blekingesjukhuset/klinikerochmottagningar.4.9c16a31109c04a3e88000 
4082.html  
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Finanslandstingsrådet beskriver vad mätningarna har för funktion och betydelse. 
 
”Vi mäter efter DRG, prestationer, nyckeltal det är jättebra för det stimulerar till 
högre kvalitet. Det är därför vi har det, men också för god ekonomi och god 
hushållning.”72 

4.3.1 BSC 
Landstingsråden, vi har intervjuat, är eniga om att BSC är ett bra verktyg för att lokalisera var 
eventuellt resurser behöver tillföras. Vi får det beskrivet att BSC är ett instrument för att 
samtidigt effektivisera användningen av de befintliga resurserna och för att se till att 
målsättningar som landstinget har satt följs av Blekingesjukhuset. Blekingesjukhuset får 
själva bestämma utformningen av verksamhetens BSC utifrån de ramar politikerna sätter. 
 
BSC för sjukhuset är baserat på samma perspektiv som landstingets BSC dessa är invånare 
och patient, verksamhet, lärande och förnyelse, medarbetare och ekonomi. Där 
landstingsrådet, med hand om personalfrågor, anser är ibland för detaljerad med information 
som borde finnas längre ned i landstingets organisation istället. 
 

”…med mål som läkemedel för hjärtsjukdomar. Det är här jag inte är 
bekväm att på landstingsnivå bestämma vad man bäst behöver för 
Blekingar, det är mycket lättare när man går längre ned i 
organisationen.”73 
 

Vilket då betyder att landstinget inte ska detaljstyra, utan låta verksamheter längre 
ned göra det istället. 
 
Landstingsrådet, som har hand om personalfrågor, menar att landstingets BSC inte har 
implementerats tillräckligt bra i övriga verksamheter. Att sjukhusets underskott, 100 miljoner 
av 1,8 miljarder år 2008, är ett kvitto på att landstingets BSC inte har nått ut till 
Blekingesjukhuset. Personen tror att många faktorer ligger bakom misslyckandet, och att 
strukturella förändringar måste genomföras för hela Blekingesjukhusets verksamhet om 
budskapet från landstinget ska få genomslagskraft. Han anser att kostnadseffektivisering 
också krävs i samband med omstruktureringen, en del i detta är att minska Blekingesjukhusets 
verksamhet. Landstingsrådet ser även ett problem med att koppla BSC till kliniker, då vissa 
kan ha svårare att mäta och värdera sina prestationer. Han menar att det går att dela in 
”produktionen” inom vården i två kategorier, en industriellproduktion och med en mer 
svårdefinierad och varierad vårdproduktion.  Industriellproduktion innebär diagnoser som är 
lätta att fastställa exempelvis kirurgi och ortopedi. Den odefinierade delen av produktionen, 
där det är svårare att beskriva vårdproduktionen, beskriver personen med följande exempel; 
 

”…när en person åker från den ena kliniken från den andra blir det lite 
svårare att mäta, speciellt äldre som har många krämpor.” 74 
 

Finanslandstingrådet anser att själva begreppen produktion inte är speciellt populärt att 
använda inom vården. 
 

72 Bernth Johnsson. Landstingsstyrelsens ordförande. Finanslandstingsråd. ”Muntlig intervju”. 29-05-2009 
73 Kalle Sandström 
74 Kalle Sandström 
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”Det är inte många som tycker om att prata produktion, det låter så himla 
industriellt. Hälso- och sjukvård och sjukhusen fungerar egentligen 
likadant, det är ju aktivt från det du kommer in och tills du operas, får 
eftervård och skrivs ut.”75 
 

Att använda ordet produktionsplanering tycker han inte är konstigt, ”…det är ju för att man 
ska få en bra logistik och bra fungerande flöde i verksamheten”76. Han menar då att 
sjukvården är beroende av en fungerande produktionsplanering. 

4.3.2 DRG 
DRG är ett verktyg som kan användas för att lokalisera var i verksamheten resurser behövs 
mest, vilket sedan kan kopplas samman med klinikernas budget. Budgeten som i dag är 
baserad på föregående års kostnader, anses som bristfällig och en mer prestationsbaserad 
variant är önskvärd, och då är DRG ett instrument för att genomföra detta. Då vi tidigare 
nämnt att vissa enheter har svårare att mäta sina aktiviteter, kan detta leda till att de som har 
lättare att mäta aktiviteterna får mer resurser än andra delar av verksamheten, som kanske till 
och med är i större behov av resurserna. Vilket leder till en skev fördelning av de resurser som 
finns tillgängliga. Samtidigt anser finanslandstingsrådet att detta är en verksamhetsfråga vilket 
de inte har något inflytande i, utan detta får Blekingesjukhuset lösa efter eget bevåg.77  
 
DRG-registreringar finns lagrade i ett register vilket sjukhusen runt om i landet kan se hur de 
står sig mot andra sjukhus. Att använda detta register hjälper till för att avgöra vart extra 
resurser kan behöva tillföras. 
 

Kvalitetsmätningen hänger ihop med DRG då sjukhusen jämförs i ett register och 
Blekingesjukhuset kan då jämföra med andra sjukhus hur lång tid en diagnos tar eller hur 
mycket en diagnos har kostat. Detta anses vara mycket viktigt för att kunna se vilka brister 
som finns och vad som behöver förbättras 

4.3.3 Tillgänglighet och vårdgarantin 
Enligt landstingsrådet, som jobbar med personalfrågor, är tillgänglighet och kvalitetsmätning 
faktorer vilket de tittar på när det gäller Blekingesjukhuset. Han menar att tillgängligheten är 
viktigt att upprätthålla då det är en del av vårdgarantin, vilket genererar pengar till sjukhuset 
beroende på hur bra tillgängligheten är. Finanslandstingsrådet stödjer föregående persons 
beskrivning av vikten av en god tillgänglighet, vilket han beskriver med följande citat; 
 

”…om man lyckas så får man också extra pengar och då är detta förstås 
viktigt för oss att vi uppfyller vårdgarantin”.78  
 

Finanslandstingsrådet menar att med prestationsmätningar går det att följa upp och se till att 
tillgängligheten uppfylls. Han beskriver vidare att sjukvården är beroende av 
produktionsplanering för att uppnå detta. 

75 Bernth Johnsson 
76 Bernth Johnsson 
77 Bernth Johnsson 
78 Bernth Johnsson 
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4.3.4 Öppna jämförelser 
Finanslandstingrådet ger sin bild av öppna jämförelser med följande citat; ”Det är lite trubbigt 
men vi har inget bättre system”79. Dock menar han att öppna jämförelse är ett viktigt 
hjälpmedel för att kunna jämföra sjukhusets kostnader för olika tjänster mot andra sjukhus 
runt om i landet. Ofta jämförs Blekingesjukhusets kostnader mot grannlänens sjukhus och vad 
för kostnader de har. Med denna statistik kan Blekingesjukhuset vidare kontakta sjukhuset 
och få reda på hur de arbetar, för att kostnadseffektivisera sin egen verksamhet.  
 

”Där vi då använder det material för att jämföra oss med andra och då är 
vårt mått på kostnadseffektivitet att vi inte ska vara dyrare än Kalmar, 
Kronoberg och Skåne…”80 
 
”Då kan vi ta Kalmar som ett exempel, det är ett litet större län med tre 
sjukhus. Dom har befolkningen som är varken äldre eller yngre. Dom är 
inte sjukare än oss, det kan man mäta i hälsostatistiken. Trots det så kan 
man ändå konstatera att när vi jämför vårt sjukhus med Kalmar eller 
Kronoberg så är vårat sjukhus dyrare. Då måste man ställa sig frågan, vi är 
inne i det arbetet nu, hur kan det komma sig och framför allt hur har dom 
gjort?” 81 

 
I öppna jämförelse förs inte bara statik över kostnader utan även för exempelvis dödlighet vid 
olika typer av behandlingar. Med hjälp av denna statistik kan politikerna se hur 
Blekingesjukhuset ligger till jämfört mot andra sjukhus. På så vis är denna statistik ett typ av 
styrsystem där det går att se var förbättringar måste göras. Med olika nyckeltal och annan 
statistiskdata har politikerna ett bra underlag att kunna planera och utveckla verksamheten.  

4.4 Tjänstemannaperspektivet 
En av de ekonomer som vi talat med uttrycker det med egna ord, ”säg någon mätning som 
inte är viktigt att mäta”82. Samma person menar att ”prestationsmätningar är det viktigaste 
styrmedlet, men det är vi sämst på”83 Denna uppfattning delas inte av alla tjänstemännen där 
en annan menar att arbetet med exempelvis DRG och BSC fungerar mestadels bra. Den tredje 
personen menar att sjukhuset har mycket data, från olika mätningar, lagrat i olika system och 
kan utnyttjas till olika ändamål. 

4.4.1 BSC 
Genomgående, bland tjänstemännen, ses BSC som ett bra verktyg för att styra organisationen. 
Ett verktyg som skall hjälpa personalen med tydliga mål och krav, och att skapa ett 
gemensamt arbetssätt. Samtliga intervjuade var dock insatta i en del utav problematiken med 
Blekingesjukhusets styrkort. Att BSC inte fungerade så som det är tänkt i teorin, att det inte 
följts upp eller har uppdaterats kontinuerligt, eller att det helt enkelt inte har implementerats 
på rätt sätt är några av de problemen som nämndes av tjänstemännen. I och med detta så 
tycker en utav de intervjuade att sjukhusets vision och strategi inte har blivit förmedlade 
genom verksamheten. 

79 Bernth Johnsson 
80 Bernth Johnsson 
81 Bernth Johnsson 
82 Agneta Kalnins Augustsson. Budgetstrateg. ”Muntlig intervju”. 26-05-2009 
83 Agneta Kalnins Augustsson 
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De personer som satt närmare organisationen på denna nivå menade att det var på grund av 
tidsbrist och tillgång till resurser som en del enheter inte hade kommit lika långt i arbetet med 
det balanserade styrkortet. De menade även på att det fanns enheter inom sjukhuset som 
kommit avsevärt längre i sitt användande utav BSC, där prestationsmätningar kontinuerligt 
gjordes ner på individnivå, detta var dock ett undantagsfall.   

4.4.2 DRG 
Budgetstrategen tycker att användningen utav DRG på sjukhuset är ett bra sätt att beskriva 
verksamheten, men att det inte används fullt ut och hon kan inte förstå att vissa enheter anser 
att de inte behövt registrera någonting.   
 
Ekonomidirektören menar att fördelningen av anslagen idag är orättvis, då de som har många 
sjuka är de som får pengarna. Han tycker det vore en bättre lösning om de som hade fler friska 
patienter fick högre anslag. Han ser DRG-registrering som en del av lösningen till detta 
dilemma. Detta är något som även nämns utav de tjänstemännen på landstingsservice. 
Samtliga ser DRG som ett verktyg för att kunna ge ersättning till de enheter som använder sig 
utav systemet. Men att det ännu är under utveckling.  
 
DRG ses inte endast som ytterligare ett sätt för sjukhuset att få bidrag, utan systemet ska 
hjälpa personalen att se i vilken kategori där belastningen är högst. Detta i sin tur leder till att 
får bort de så kallade ”flaskhalsar” och därmed se till att fler patienter förblir friska. Enligt 
ekonomidirektören leder detta till att kostnad per patient sjunker. Budgetstrategen är inne på 
samma område, men personen tycker inte om att prata om kostnad per patient, utan vill mer se 
det som en beskrivning av patienten. En problematik med DRG är att fler och fler enheter blir 
bättre på att DRG-registrera, detta betyder att andra enheter får mindre pengar, enligt 
budgetstrategen.    
 

4.4.3 Styrning och ansvar 
Ekonomidirektörens insikt i styrningssystemen på sjukhuset är begränsad enligt honom själv. 
Men han påpekar dock att det finns en hel del data och statistik som han skulle vilja kunna 
koppla samman med pengar. Denna statistik kommer då från exempelvis journalsystemet 
system cross.  
 

”Hur ser man då att en verksamhet då är effektiv? Jo man kan ju mäta det i 
hur många patienter man har, hur snabb genomlopps tid man har, men till 
slut måste man prata ett språk som alla förstår vilket är pengar.”84 

 
Ekonomidirektörens anser att det ekonomiska ansvaret bör ligga närmare klinikerna, då det 
idag inte finns något ekonomiansvar ute i verksamheten utan de ansvariga för klinikerna har 
idag endast ett rapporteringsansvar. Han skulle vilja göra det tydligare att avgöra 
prioriteringar vart sjukhuset borde spendera sina pengar, genom att koppla samman olika 
aktiviteter till pengar. Han finner att prestationer i sig är bra, men för att göra de mer 
effektfulla bör de kopplas samman med finansiella mått. 
 
Budgetstrategen påpekar dock att för att kunna beskriva hela verksamheten är inte de 
finansiella måtten tillräckliga. Utan det behövs mått som är mer knutna till verksamheten, 

84 Per Ollermark, Ekonomidirektör, ”Muntlig intervju”, 20-05-2009 
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exempelvis ”pinne statistik”, detta kan vara väntetider, operationstider, tillgängligheten o.s.v. 
För att få fram dessa mått inom slutenvården är DRG det mest effektiva sättet.  

4.5 Verksamhetsperspektivet 
Kliniken vilken vi har besökt beskrivs som en ”komplex verksamhet” och har hand om många 
olika specialistområden, samtidigt som en stor del av verksamheten är akutfall. Detta gör att 
kliniken, enligt en ledande person, svår att beskriva. Intervjupersonerna, som jobbar på 
klinken, är positiva till att mäta prestationer, dels för att de kan motivera och att de går att se 
förändringsmöjligheter om någon del av verksamheten inte fungerar. En del av problematiken 
med mätningar är att den planerade delen av verksamheten på kliniken utgör endast cirka 25 
procent och att allt krut läggs på att mäta den delen. Vilket medför att de inte får hela bilden 
av vad som egentligen händer på verksamheten. 

4.5.1 BSC 
BSC anses som ett bra verktyg där båda intervjupersonerna är intresserade av att använda 
denna modell. Kliniken har tidigare försökt använda ett BSC men att det inte fungerade 
speciellt bra i praktiken. Den person inom kliniken som har bäst insikt, beskriver problemet 
med det tidigare BSC; ”kände att det blev en pappersprodukt och har aldrig klarat av att 
jobba efter det”85. På frågan om vad personen tror om framtiden får vi svaret;  
 

”Jag tror inte på någonting längre. Jag försöker överleva helt enkelt och att 
alla andra vet var de ska ta vägen på måndag morgon”86 

 
Tid och resurser beskrivs av båda personerna som en bristvara och att de inte haft tid att 
engagera sig i olika system till verksamheten.  

4.5.2 DRG 
DRG är något som kommit att användas den senaste tiden och att intresset för systemet 
väcktes för två år sedan. Personalen på kliniken har blivit utbildade tillsammans med doktorer 
och börjat med DRG-registreringar men att detta arbete just påbörjats för ett halvår sedan 
enligt en avdelningsansvarig. Den ledande personen på kliniken, med god insikt i kliniken, 
hävdar att: 
 

”Från början så tror jag att den tidigare sjukhusledningens attityd har varit 
ganska sval för man har inte begripit vikten av det egentligen”87  

 
Avdelningschefen förstår inte varför DRG inte använts tidigare. Vi får det beskrivet att 
Blekingesjukhuset tidigare varit dåliga på att registrera diagnoser och andra typer av 
registreringar. Det råder fortfarande oklarheter om alla diagnoser ska registreras eller inte, där 
kliniken bortser från vissa registreringar. Avdelningschefen menar att DRG är med andra ord 
inte enbart ett verktyg för sjukhuset att med jämna mellanrum kontrollera sin vårdkvalité, utan 
även som ett underlag för det statsbidrag som delas ut. Det är viktigt enligt 
avdelningsansvarige att vara bra på att registrera för att få ta del utav bidraget sjukhuset får. 
Vidare beskriver han att med DRG kan kostnader som uppstår för olika patienter följas vilket 
han anser är ett viktigt.  

85 Anonym person med en ledande roll på en klinik. ”Muntlig intervju”. 28-05-2009. 04-06-2009. 
86 Anonym person med en ledande roll på en klinik 
87 Anonym person med en ledande roll på en klinik 
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4.5.3 Tillgänglighet och vårdgarantin 
Kliniken följer upp tillgängligheten, och kollar hur bra de klarar den. För att upprätthålla 
tillgängligheten prioriterar kliniken nya remisser och patienter, där de som redan påbörjat sin 
vård får vänta längre än de egentligen borde för att få tider för återbesök, ibland kan det röra 
sig om månader. Under vissa perioder av året, till exempel under sommaren då många 
ordinarie är borta, kan kliniken inte upprätthålla en lika bra tillgänglighet. De beskriver även 
att vissa specialister inte går att ersätta då Blekinge kanske inte är lika attraktivt men framför 
allt att kliniken inte har resurser att anställa mer än vad som vanligen krävs. Ett annat problem 
som försvårar tillgängligheten är när remisser skrivs ut av vårdcentralen men inte skickas 
förrän fjorton dagar senare, då räknas ändå de dagar in från det att remissen skrevs. För att 
motverka detta har de koll på de remisser som är mer akuta än andra, vilket kan röra till i 
tidsbokningen. 

4.5.4 Budget 
Att jämföra klinikens framsteg via budget har inte heller varit möjligt, då de har fått en budget 
att hålla sig till och utnyttjar då utrymmet så mycket de kan, eftersom de alltid övertrasserar 
budgetramen snarare än hålla sig under gränsen. När det gäller budgetunderlager har den varit 
oförändrad sedan 1994 när det gäller utbetalningar för löner till läkare. Det visar sig att även 
andra delar av budgeten inte heller uppdaterats genom åren. Trots ökade kostnader för löner 
och material får de ingen utökad budget utan de får då räkna med att övertrassera den 
budgeten som varit. Framöver kommer detta inte vara möjligt utan då måste budgeten följas 
och de vet inte riktigt hur det ska gå till, speciellt då förändringar sker hela tiden med nya 
utgifter som uppkommer. I framtiden ser de gärna att budgeten till viss del är 
prestationsbaserad, men då krävs det statistik data som den rörliga delen i budgeten kan 
baseras på. 

4.5.5 Öppna jämförelser 
När det kommer till öppna jämförelser tittar kliniken på siffrorna men har inte tid att gå in på 
djupet vad siffrorna egentligen betyder, utan de kan endast konstatera hur läget ser ut. De 
menar att det så klart är bra när kliniken visar positiva siffror och att det kan vara 
motiverande, men när det visar sig att siffror är sämre än andra sjukhus, vet de ändå oftast vad 
det beror på. 
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5. Analys och diskussion 
Följande kapitel innehåller en analys och diskussion av det insamlade empiriska materialet 
och hur dessa kan relateras till tidigare forskning och teorier.  
 
I den inledande diskussionen diskuterades problemet med tid och resurser inom hälso- och 
sjukvården. Där Ferraz-Nunez m.fl. menar att tid och resurser är en bristvara och att 
efterfrågan inom hälso- och sjukvården aldrig kan mättas. Det betyder att prioriteringar är ett 
måste kring vilka delar inom vården som behöver resurserna mest.88 På den klinik, vilken 
denna undersökning berör, får detta effekten att klinikens ledande personer inte kan ägna så 
mycket tid åt sina prestationsmätningssystem, exempelvis BSC och DRG och analysera och 
utvärdera resultaten ur öppna jämförelser i någon större utsträckning, på grund av att de måste 
prioritera andra vårdrelaterade arbetsuppgifter. Samtliga intervjuade hade en bra bild utav vad 
den bakomliggande idén med dessa system var, men de var också medvetna om att de inte 
använde dem på detta sätt. En del intervjuade var mer insatta i orsaken till varför, medan 
någon inte tyckte sig ha någon förklaring, mer än att det var så pass nytt på dennes avdelning 
med prestationsmätningar. Detta trots att både politiker och tjänstemännen, på landstinget 
Blekinge, anser att dessa system är viktiga verktyg som gagnar sjukhuset och bör användas.  

5.1 Problematiken med prioriteringar 
Kliniken i denna undersökning prioriterar det dagliga arbetet framför de system de ska ta hand 
om och använda. Detta på grund av deras höga belastning samt bristen på personal vilket gör 
att de inte har tid eller resurser att ägna sig åt dessa system. Detta kan sammanfattas med 
följande citat av en person med ledande roll på kliniken. 
 

”Jag tror inte på någonting längre. Jag försöker överleva helt enkelt och att 
alla andra vet var de ska ta vägen på måndag morgon”89 

 
Detta problem är således påtagligt för kliniken då de vet att resurser, så som personal och 
pengar, alltid är en bristvara. Att det dagliga arbetet prioriteras kan också vara en faktor, till 
att prestationsmätningar hamnar i kläm, då Kollberg menar att det är viktigt att det finns 
ledande personer som är engagerade och håller prestationsmätningssystemen vid liv.90 För 
den berörda kliniken kan det vara svårt för de ledande personerna att ägna tid åt olika 
prestationsmätningssystem på grund av deras knappa resurser. Förutom det administrativa 
ansvaret som de ledande personerna har brukar de ofta även ha vårdrelaterade uppgifter vid 
sidan av som de måste prioritera istället. Ittner och Larcker menar att det är viktigt att förstå 
orsak och verkan, att det finns en förståelse för vad resultatet av mätningarna har för 
betydelse91 och detta är något som ekonomidirektören tar upp där han menar att ekonomin bör 
ligga närmare klinikerna för att kunna se samband mellan aktiviteter och pengar. För att då 
enklare kunna se vart och vad man bör prioritera. 

88 Ferraz-Nunes José. (2007). 
89 Anonym person med en ledande roll på en klinik 
90 Kollberg Beata. (2007a). 
91 Ittner Christopher D & Larcker David F. (2003). 
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5.1.1 Bristen på resurser 
Det visar sig även att den berörda kliniken går med minus, resultatmässigt, varje år vilket 
försvårar deras situation ytterligare. Förklaringen till detta ligger i Blekingesjukhusets 
budgetsystem vilket beskrevs av flera intervjupersoner som bristfälligt. Med det nuvarande 
budgetsystemet får klinikerna pengar baserad på kostnader från perioden innan samt att 
budgetramarna baseras på felaktiga grunder, där exempelvis ersättning för löner inte räknas in 
eller betalas ut för inhyrning av extra personal och att ersättning för doktorernas löner inte 
stämmer med verkligheten. Pengar blir då en prioriteringsfråga, och bristvara för kliniken, 
speciellt då kliniken inte får ersättning för de kostnader de egentligen belastas med. I 
framtiden kommer delvis detta att förändras när budgetramarna istället blir mer rörliga med 
hjälp av information från DRG-registreringar. Klinikerna får då pengar för de kostnader som 
patienter egentligen belastar klinken med.  DRG-systemet är utformat så att händelser 
registreras, exempelvis mottagningsbesök och behandlingar, som varje patient belastar 
sjukhuset med.92 Detta ska sjukhuset sedan sätta pengar på och kopplas samman med 
budgetsystemet. Prestationsmätningar ska då hjälpa sjukhuset att lokalisera var i 
verksamheten stora belastningar finns samt kunna ersätta klinikerna baserat på denna 
information. 
 
Andra faktorer som påverkar klinikens situation är att det finns påtryckningar och ambitioner 
från politiker och tjänstemän att vårdgarantin, och tillgängligheten, ska uppfyllas. Då 
landstinget Blekinge, och Blekingesjukhuset, får pengar beroende på hur bra de uppfyller 
vårdgarantin.93 Dock påverkar detta arbete kliniken negativt, då de har en ambition att 
uppfylla vårdgarantin. Det händer att remissutskick från primärvården, det vill säga 
vårdcentralerna, ibland fördröjs och kommer till kliniken sent in i perioden. Enligt SKL har 
vårdgarantin vissa kriterier som ska efterföljas. Bland annat att ett specialistbesök ska ges 
inom 30 dagar från och med den dagen ett läkarbesök är genomfört.94 Enligt den ledande 
personen, för den berörda kliniken, händer det att vårdcentralen slarvar med utskicket av 
remisser efter läkarbesök. Även fast inte remissen är skickad går tiden för vårdgarantin, i och 
med att läkarbesöket är genomfört. För att få utrymme för nya patienter, med en kortare tid 
kvar för dessa 30 dagar och ska påbörja en specialistbehandling, brukar de således boka om 
patienter eller skjuta på återbesök för de som redan påbörjat sin behandling. Detta blir 
påfrestande för kliniken när akutbokningar, för de fördröjda remisserna, måste göras och då 
måste omprioriteringar med andra patienters besök genomföras. Detta tär ytterligare på 
kliniken då de måste lägga tid och resurser för att upprätthålla en god tillgänglighet och 
uppfylla vårdgarantin. 
 
Under vissa perioder på året kan kliniken inte uppfylla tillgängligheten och vårdgarantin, 
eftersom många ordinarie personer är borta under vissa delar av året. Detta leder till att 
politikernas ambitioner undergrävs, om att den så viktiga vårdgarantin inte uppfylls, men att 
kliniken inte har något annat val då bristen på resurser gör att de kanske inte alltid kan ersätta 
vissa personer med specialkunskaper. 

5.1.2 BSC 
Både politiker och tjänstemän anser att BSC är ett bra verktyg som bör användas. Kliniken 
har tidigare försökt att använda BSC, men det har inte fungerat. Detta beskrivs av den ledande 
personen på kliniken med följande citat ”… kände att det blev en pappersprodukt och har 

92 http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/norddrg/Documents/Vad_ar_DRG_rev091102.pdf 
93 http://www.skl.se/artikel.asp?A=58904&C=4981  
94 http://www.skl.se/artikel.asp?C=3657&A=13616  
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aldrig klarat av att jobba efter det…”95. Enligt Olve m fl ska BSC utgå från verksamhetens 
strategi96 men att Kollbergs studie visar att detta ofta inte fungerar i verkligheten då 
vårdrelaterade verksamheter längre ned i organisationen ofta har varierande processer som 
försvårar möjligheten att följa en uppsatt strategi.97 Detta stämmer med den berörda kliniken 
då de har många varierade och oförutsägbara händelser. BSC kan då, vilket beskrivs i citatet 
ovan, bli en produkt vilket kliniken inte kan upprätthålla och jobba utefter. Kliniken beskrevs 
som en komplex verksamhet med många oplanerade aktiviteter som är svåra att förutse där 
mottagningsdelen och planerade aktiviteter endast utgör cirka 25 procent av den dagliga 
verksamheten, enligt den ledande personen för kliniken. Detta kan vara en bidragande faktor 
till att BSC inte fungerade i praktiken. 

5.1.3 DRG 
Kollberg och Elg menar att det är viktigt med en god kommunikation inom organisationen för 
att prestationsmätningssystemen ska fungera fullt ut.98 Kliniken i denna studie visar sig inte 
DRG-registreringarna till hundra procent trots att det finns en enighet bland de intervjuade 
personerna, över alla nivåer, om att DRG har accepterats och används av de berörda parterna, 
trots att det är ett relativ nytt system för Blekingesjukhuset. Det finns en osäkerhet på kliniken 
om vilka diagnoser som ska registreras vilket tyder på att kommunikationen mellan klinikens 
ledande personer och sjukhusets tjänstemän, som fastställer om vad som ska mätas, är 
bristfällig. Då den berörda kliniken prioriterar den dagliga verksamheten kan detta vara en 
bidragande faktor till att problemet inte har tagits tag i eller att DRG inte kommunicerats 
tillräckligt bra ut till klinken. Trots att det finns brister i kommunikationen finns det en 
förståelse för vikten av att utföra DRG-registreringar, för att kunna bedriva ett förändrings- 
och utvecklingsarbete, vilket ändå tyder på att kommunikationen fungerar till viss del när det 
gäller DRG. Den ledande personen på kliniken såg resultaten utav insamlad data från DRG i 
Öppna jämförelser från SKL. Personen i fråga ansåg själv att Öppna jämförelser var av stort 
intresse för kliniken, för att kunna arbeta med en förbättrad vårdkvalité, men att de inte har 
möjlighet att gå igenom siffrorna och analysera.  
 
Att det råder brist på kommunikation över vad som är viktigt att mäta, kan leda till att 
klinikansvariga får bestämma vad som ska mätas och inte.  Aidemark och Funcks studie visar 
att vissa enheter fokuserar endast på mätningar som rör sin egen enhet.99 Detta kan då bli 
fallet när det inte är uttalat vad som ska mätas och inte. Detta kan då undergräva 
förändringsarbetet när vissa mätningar inte utförs. Detta stöds av Kollberg där hon menar att 
vårdrelaterade verksamheter har problem att upprätthålla en målkongruens inom 
organisationen.100 Efter tidigare diskussioner om att det finns en osäkerhet när det gäller 
mätningar med DRG, kan ett antagande göras om att Blekingesjukhuset har problem med att 
få alla enheter att sträva efter att uppnå Blekingesjukhusets uppsatta mål.  

5.1.4 Utvärdering av mätningar 
Kollbergs studie visar att prestationsmätningssystem används som indikatorer vart i 
vårdrelaterade verksamheter förbättringar kan göras.101 Politiker och tjänstemännen, på 
landstinget Blekinge, menar att ett förbättringsarbete kan och ska bedrivas baserad på 

95 Anonym person med en ledande roll på en klinik 
96 Olve N-G, Roy J, Wetter M. (2004). 
97 Kollberg Beata. (2007a). 
98 Kollberg Beata & Elg Mattias. (2006a). 
99 Aidemark Lars-Goran & Funck Elin K. (2009). 
100 Kollberg Beata. (2007a). 
101 Ibid 
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informationen från Öppna jämförelser, vilket är en sammanställning från ett utvalt antal av 
DRG-registreringar och andra typer av mätningar. Detta ligger i linje med vad SKL anser att 
öppna jämförelser ska kunna användas till, genom att jämföra sjukhusets olika delar med 
sjukhus i andra län runt om i landet. Öppna jämförelser kan även användas för att utvärdera 
verksamheten genom att titta, och jämföra, vad föregående period visar för resultat och vad 
sjukhuset har blivit bättre eller sämre på.102 Dock visade det sig att kliniken i denna studie inte 
har möjlighet att använda öppna jämförelser på grund av tids- och resursbristen. Politiker och 
tjänstemännen på landstinget tittar dock på öppna jämförelser för att själva kunna se och 
lokalisera var resurser och förbättringar behövs. I detta fall ligger det på politikerna och 
tjänstemännen att titta på och kontakta de sjukhusen som har bättre statistik, och ta lärdom av 
hur de arbetar för att sedan använda kunskapen i Blekingesjukhusets eget förbättringsarbete.  

5.1.5 Förståelse för orsak och verkan 
Att politiker och tjänstemännen ser vikten av att använda Öppna jämförelser borde bättre 
kommuniceras ut till verksamheten. Kommunikation är en viktig del, enligt Kollberg och Elg 
för att skapa en förståelse för prestationsmätningar103, i denna studie vikten av DRG-
registreringarna och vidare genomslagskraften nere i verksamheten. Ittner och Larcker menar 
att det är viktigt att personerna som använder systemet har en förståelse för orsak och verkan, 
vad resultatet av mätningarna egentligen betyder.104 Då är Öppna jämförelser och andra 
liknande utvärderingar av mätningar viktiga i sammanhanget. Enligt de intervjuade 
politikerna och tjänstemännen kan siffrorna analyseras för att undersöka de underliggande 
orsakerna till mätningarnas resultat samt att kliniken kan kontakta och ta lärdom av de 
sjukhus som visar ett bättre resultat. Utefter föregående diskussion kan kliniken med inhämtad 
data och information, bedriva ett utvecklings- och förbättringsarbete. Då kan de använda 
informationen, från de andra sjukhusen, för att förbättra och effektivisera sin egen 
verksamhet. Trots detta att det är viktigt att de som använder systemet, i detta fallet de som 
arbetar på kliniken, har en förståelse för orsak och verkan. Bristen på tid och resurser gör att 
dessa personer inte har möjlighet att exempelvis titta, i exempelvis Öppna jämförelser och 
själva analysera resultaten av prestationsmätningarna. 

5.1.6 Sammanfattningsvis 
Vid en undersökning av en klinik visar det sig att implementerandet av BSC misslyckats på 
grund av kliniken är en komplex verksamhet, som är svår att följa upp, på grund av många 
varierande och oförutsägbara processer. DRG är ett system som kliniken använder för att 
registrera olika händelser som patienter belastar kliniken med. Detta system ska i framtiden 
kopplas samman med budgetsystemet för att få en mer rörlig och prestationsbaserad budget. 
DRG-registreringarna samlas i rapporten Öppna jämförelser visar hur andra sjukhus runt om i 
landet registrerar olika diagnoser. Detta kan sjukhuset sedan använda till förändrings och 
utvecklingsarbeten, genom att kommunicera och lära av de sjukhus som har bra siffror.105 Det 
finns dock en osäkerhet om vad som ska registreras med DRG, vilket är ett resultat av 
bristande kommunikation inom Blekingesjukhusets organisation. När det gäller Öppna 
jämförelser kan kliniken dock inte följa upp siffrorna på grund av tid och resursbrist. 
 
Efter vad som kom fram under de intervjuer med personer som arbetar på den berörda 
kliniken kan två slutaster dras. Först och främst har kliniken väldigt mycket att göra vilket 
leder till att det inte finns någon tid för de ansvariga för kliniken att undersöka och analysera 

102 Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen. (2008). 
103 Kollberg Beata & Elg Mattias. (2006). 
104 Ittner Christopher D & Larcker David F. (2003). 
105 http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/norddrg/Documents/Vad_ar_DRG_rev091102.pdf 
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betydelsen av olika mätningar. Även att de ledande personerna på kliniken inte vet exakt vad 
som ska mätas samt att de inte inser hur de kan använda mätningar och att detta beror på 
brister i kommunikationen från högre upp i Blekingesjukhusets organisation.  
 
Denna studie visar därmed att även ifall det finns uttalade prestationsmätningssystem, så 
hittas inga direkta kopplingar till att de faktiskt används och utvärderas. DRG änvänds i den 
grad att viss data samlas in som sedan sammanställs för att sedan kunna göra jämförelser 
mellan Sveriges landstings och kommuners sjukhus. Men att säga att systemet används till sin 
spets och att resultaten utvärderas för att exempelvis prioriteringar ska kunna göras, vore att 
överdriva. Detsamma gäller klinikens andra prestationsmätningssystem, BSC, som denna 
studie tar upp. Men någon användning, uppföljning eller utveckling utav BSC finns ej.  
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6. Avslutning och slutsats 
Avslutningsvis redovisar författarna i detta kapitel vad de kommit fram och förslag på vidare 
forskning inom ämnet. 
 
Med de genomförda intervjuerna går det att se att det finns visioner från politiskt håll, men att 
dessa inte alltid följs på den dagliga verksamhet för Blekingesjukhuset där visionen ska 
realiseras. Att prestationsmätningssystem anses som ett bra och viktigt instrument, var alla 
intervjupersoner eniga om. Dock fanns det en skillnad på hur de användes ute i verksamheten 
jämfört med ambitionen från tjänstännen och politikerna som menar på att exempelvis DRG 
och BSC är bra verktyg som klinikerna på Blekingesjukhuset bör använda. Denna studie visar 
att den mest avgörande faktorn till att prestationsmätningssystemen inte fungerade fullt ut är 
att kliniken inte har tid eller resurser att lägga på implementering eller utveckling av 
systemen. Studien visar även att det finns brister på kommunikation mellan kliniken och 
Blekingesjukhuset ledning vilket leder till att vissa system inte utnyttjats i den grad det är 
tänkt. 
 
Kollberg som menar att prestationsmätningssystem används för att effektivisera 
verksamheten106 och Ferraz-Nunez menar att hälso- och sjukvården konstant har problem med 
bristen av tid och resurser.107 Då Blekingesjukhuset går med underskott108 kan 
prestationsmätningssystemen, med stöd från föregående diskussion, anses som ett viktigt 
verktyg för verksamheten att effektivisera resursutnyttjandet och på så vis motverka 
verksamhetens negativa trend. Detta stöds även från de politiker och tjänstemän som 
intervjuats, att Blekingesjukhuset arbetar med effektivisering av verksamheten och att 
prestationsmätningssystemen är en del för att göra detta möjligt. 
 
Enligt politikerna och tjänstemän ska kliniken använda sig av DRG för att mäta sina 
prestationer för att vidare bedriva ett förändrings- och förbättringsarbete samt för att 
Blekingesjukhuset ska kunna lokalisera vart i verksamheten som större belastningar finns och 
fördela ut resurser efter detta. Genom att DRG-registreringarna visas i en årligrapport som 
heter Öppna jämförelser ska kliniken kunna bedriva ett förändrings- och förbättringsarbete. 
Detta blir dock svårt för kliniken i fråga, då de inte har tillräckligt med tid och resurser att 
utvärdera och analysera resultaten som viss i Öppna jämförelser. Det visar sig att politikerna 
och tjänstemännen gör detta jobb i stället och sedan får föra detta vidare till kliniken eftersom 
de inte har möjlighet att göra detta själva. Dock menar Kollberg och Elg samt Ittner och 
Larcker att det är viktigt att personer som använder prestationsmätningssystemen själva 
förstår innebörden med mätningarna och orsak och verkan för att systemet ska fungera.109 
Eftersom kliniken inte själva har möjligheten att utvärdera DRG-mätningarna samt inte tid att 
reflektera i någon större utsträckning över vad mätningarna egentligen betyder, blir det svårt 
för verksamheten att bedriva detta förändrings- och förbättringsarbetet. Klinken är en 
verksamhet som till stor del är rörlig detta i kombination med den tid och resurs brist som 

106 Kollberg Beata. (2007a). 
107 Ferraz-Nunes José. (2007). 
108http://www.ltblekinge.se/aktuellt/aktuelltpalandstinget/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv2008/arkiv2008/nyheteromland
stinget2008/mervardforpengarna.5.6a5d867111d3d1c726f800044206.html 
109 Kollberg Beata & Elg Mattias. (2006). Ittner Christopher D & Larcker David F. (2003). 
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råder försvårar användandet, upprätthållandet och utvärderingen av DRG. Detta visade sig när 
kliniken försökte implementera BSC, vilket inte fungerade alls på grund av klinikens 
varierande arbetsuppgifter. Kliniken ifråga är enligt de intervjuade inte ensamma om att ha en 
minst sagt bristfällig BSC. Anledningen till att BSC inte fungerar eller används har sin grund i 
själva implementeringsprocessen enligt vissa intervjuade. Dock är de bristande resurserna den 
stora orsaken till att BSC inte har utvecklats sedan dess att sjukhuset implementerade 
systemet.   
 
Kommunikationen mellan kliniken och tjänstemännen är bristfällig då kliniken inte registrerar 
alla sina vårdtillfällen och att det finns en osäkerhet vilka tillfällen som ska registreras. Det 
visar att den bristfälliga kommunikationen med tjänstemännen påverkan nyttjandet av DRG 
och kliniken kan då missa viktiga registreringar som ska kunna användas för att bedriva 
förändrings- och förbättringsarbete samt att de kan gå miste om extra pengar till verksamheten 
då pengar delas ut till de som visar på en hög belastning det vill säga de som DRG-registrer 
bäst. Det visar sig även att DRG-registreringar kommer i framtiden att användas för att skapa 
ett mer rörligare budgetsystem för hela Blekingesjukhuset och då blir det ännu viktigare att 
kliniken utnyttjar DRG-systemet till hundra procent. Trots detta framgår det att 
kommunikationen ut till kliniken om vikten av DRG.registreringarna har lyckats och att det 
har skapats en förståelse för systemet och hur den kan användas, men efter den tidigare 
diskussionen framgår det att det finns brister i kommunikationen och användandet av DRG. 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Denna studie berör endast en klinik på Blekingesjukhuset och det vore även intressant att 
undersöka hur situationen och skillnaden är mellan olika kliniker inom Blekingesjukhuset 
eller till och med hur det ser ut på andra sjukhus runt om i landet. Om dessa kliniker också 
upplever samma problem eller om denna klinik är unik i detta avseende.  
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