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Förord 
 

Vi vill inleda vårt förord med att tacka de personer som vi fick möjlighet att intervjua. All den 
personal som vi kommit i kontakt med har varit enormt hjälpsamma och vi blev mycket väl 
bemötta både ortopedkliniken på Blekingesjukhuset och på S:t Görans sjukhus. Att skriva 
denna uppsats har varit både spännande och intressant. Intervjupersonerna har inspirerat oss 
med sitt oerhörda engagemang och sin kunskap inom ämnet. Dessa människor har hjälpt oss 
att nå våra uppsatta mål. Dessutom har vi lärt känna varandras både bra och mindre bra sidor, 
som har gjort att vi har motiverat varandra i mindre goda stunder.  
 

Vi vill även ge ett stort tack till vår handledare Henrick Gyllberg som tagit sig tid och 
inspirerat oss och för att han inte gett upp hoppet om oss. Ett stort tack går till sist även till 
bibliotekarierna på Gräsvik och i Infocenter som varit mycket hjälpsamma. 
 

Vår uppsats riktar sig till dem som är intresserade av ekonomin inom hälso- och sjukvård. De 
studier som vi funnit inom detta ämne har skrivits om antingen ett privat eller offentlig 
huvudmannaskap. Vi anser att genom denna studie bidrar vi med en annan vinkling på 
området.   

 
Vi valde att skriva inom ämnet styrning, då vi båda haft det som inriktning på under tredje 
året på Blekinge Tekniska Högskola. Med denna uppsats avslutar vi nu vår treåriga studietid. 
 

 
 

 
 

Ronneby den 9 juni 2005 
 

 
 

_____________________            _____________________ 
Annelie Cedergren                        Jenny Landgren 
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Sammanfattning 
  
 
Titel: Budgeten som styrverktyg – En studie av Blekingesjukhuset i Karlskrona och 

S:t Görans sjukhus i Stockholm 
 
Författare: Annelie Cedergren och Jenny Landgren 
 
Handledare: Henrick Gyllberg 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 10 poäng 
 
Syfte: Vårt syfte är att undersöka om och hur budgetens roll skiljer sig åt mellan en 

offentlig och en privat hälso- och sjukvårdsorganisationer. 

 
Metod: Vi har baserat vår uppsats och våra slutsatser på intervjuer, som vi gjort på 

Blekingesjukhuset i Karlskrona och S:t Görans sjukhus i Stockholm. Vi har 
gjort intervjuer på fyra till fem olika nivåer i båda organisationerna, för att få 
ett djup i vår undersökning. 

 
Slutsats: Vi har kommit fram till att det finns stora skillnader mellan det offentliga 

sjukhuset och det privata sjukhuset. Den största skillnaden fann vi vara 
budgetuppföljningen, men att det inte finns någon större skillnad mellan 
sjukhusen på lägre nivå, däremot på högre nivåer kan vi urskilja relativt stora 
skillnader. Vår slutsats är även den att det inte behöver vara ägandeformen i 
företaget som orsakar skillnader, utan det även kan vara samspelet mellan 
individerna i organisationerna som skiljer sig.  
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Abstract 
 
Title: Budgeting as a control tool – A study of Blekinge hospital in Karlskrona and 

S:t Görans hospital in Stockholm 
 
Authors: Annelie Cedergren and Jenny Landgren 
 
Supervisor: Henrick Gyllberg 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits 
 
Purpose: Our purpose is to investigate if and how the purpose is different between a 

public and a privet heath care organization. 

 
Method: We have based our essay and our conclusions on interviews, that we did at 

Blekingesjukhuset in Karlskrona and S:t Görans hospital in Stockholm. We 
have done the interviews on four to five different levels in both organizations, 
to get a depth in our investigation. 

 
Results: Our conclusion is that there is big a difference in the budgeting between the 

public sector and the private sector. The big difference is in the follow up 
process of the budget, but we could not see that it differed so much in the 
lower levels of the organizations. It was much more obvious when we came up 
to the managerial level. Another conclusion we made was that it does not have 
to be the form of ownership that makes the difference; it can also be the 
interaction between individuals.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Idag är vårt sjukvårdssystem ett hett debattämne. Det som speciellt fångade vår 
uppmärksamhet var att undersöka om det finns någon skillnad mellan den offentliga 
sjukvårdsorganisationen och den privata. Delvis intresserade detta oss då vi båda hade 
uppfattningen, att privat sjukvård endast kan köpas av den som har råd. Väldigt tidigt insåg vi 
att så inte var fallet i den svenska privata hälso- och sjukvården. Vid St Görans sjukhus i 
Stockholm där ägarformen är ett aktiebolag, är det enligt Jönsson et al (2004) endast ett par 
procent av intäkterna som är privatfinansierade och resterande intäkterna är offentliga medel. 
Dessutom har inga ”gräddfiler” upptäckts, det vill säga patienter som kan köpa sig en 
snabbare väg för behandling. Olika rapporter tas fram både för och emot en privatisering av 
vården. Det har nyligen kommit en rapport om den offentliga hälso- och sjukvårdens 
ineffektivitet. Alltmer tid och resurser läggs på vårdadministration, istället för att använda 
tiden åt att möta patienter. Komrev (2005) som på begäran av Sveriges kommuner och 
landsting har utfört denna studie, skriver att de olika ledningsnivåerna i 
landstingsorganisationerna är en "ostyrd stödprocess i verksamheten".  

 

1.2 Problemdiskussion 
Styrning definieras olika beroende på vilken författare som beskriver innebörden. Samuelsson 
(2001) förklarar styrning som olika typer av bestämda mål för en viss verksamhet. Han menar 
vidare att styrning och ledning kan upplevas ha samma betydelse. Dock kan begreppet 
ledning antas höra mer ihop med personliga förhållanden än vad styrningsbegreppet gör. 
Lindvall (2001) anser att diskussioner kring styrning inte behöver innebära att själva 
styrningen sker med hjälp av objektiva tekniker eller verktyg, för att får fram den information 
vi önskar. Styrningen kan uttryckas i olika former, beroende på vilka behov organisationen 
har. Författaren menar också att styrning inte enbart har informationsegenskaper, utan också 
att det genom ett företags styrning påverkar dess kunskapsutveckling. 
 

Enligt Holmblad Brunsson (2005) använder sig både privata företag och offentliga 
myndigheter av ekonomistyrning, detta gör de genom att redovisa och planera sin verksamhet. 
De tjänstemän som arbetar både inom offentlig verksamhet och på privata företag uttrycker 
sig på liknande sätt. Det som sedan skiljer dessa åt är vilka deras uppdragsgivare är och vilka 
befogenheter de har. Offentlig verksamhet ska arbeta på uppdrag av medborgarna och 
beroende på antalet invånare i länet och länets skattesats, tilldelar politikerna ekonomiska 
medel. Det är de folkvalda politikerna som ställer krav på de anställda. I privatägda företag är 
kraven ställda från ledningen eller motsvarande, och precis som inom offentlig verksamhet 
kan kraven vara mycket svåruppnåeliga. I den privata sektorn finns det ett vinstintresse som 
inte framkommer i den offentliga sektorn. De privata företagen har ökade krav på att 
tillfredställa sina kunder, eftersom det är kunderna som köper tjänster eller varor som 
företagen producerar. Dessutom vill ägarna ha avkastning på sina andelar. Det som däremot 
styr den offentliga sektorn är invånarna inom  
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Företag vill ha ekonomiska mål, bland annat för att kunna göra en jämförelse med andra 
företag eller för att kunna ha ett bra underlag för att kunna se sin egen utveckling, detta enligt 
Holmblad Brunsson (2005) och Aidemark (1998). Holmblad Brunsson (2005) fortsätter med 
att beskriva ekonomistyrningen som en medverkan till att företaget ska kunna uppnå sina mål. 
I Aidemarks (1998) studie beskriver han olika användningsområden för ekonomistyrningen 
bland annat för att kunna utforma ansvarsstrukturer, och möjliga system som stödjer 
internprissättning och olika processer för att kunna genomföra bland annat 
verksamhetsplanering, budgetering och uppföljning/kontroll. Den definition som Aidemark 
och Holmblad Brunsson beskriver överensstämmer med vår uppfattning av vad 
ekonomistyrning innebär. Kaplan och Norton (1996) menar att ekonomistyrning är ett 
ålderdomligt sätt att styra företaget. De anser att budgeten endast fångar upp ekonomin på 
kort sikt, och den långsiktiga visionen och strategin kopplas inte samman med 
ekonomistyrningen. Slutligen vill vi nämna Samuelssons (2001) definition på 
ekonomistyrning, han menar dock att ekonomistyrningen fångar upp olika områden 
tillexempel kvalitet, miljö, marknads- och produktionsstyrning. Ekonomistyrningens funktion 
beror sedan på den personen som beslutar om den. Vi menar att ekonomistyrningen inte blir 
bättre än vad man gör den. 

 
Vi har utifrån ekonomistyrningens olika användningsområden valt att inrikta oss mot 
budgeten som styrmedel, då budgeten som dokument är betydelsefull i landstingen. Detta är 
politikernas sätt att styra den offentliga verksamheten. Budgeten förklaras av Bergstrand et al 
(2002) bland annat vara ett medel för att åstadkomma ansvarsfördelning i styrningen. 
Författarna definiera budgeten som en handlingsplan för hur resurser förvaltas i ekonomiska 
termer inom företaget.  
 

”Ett handlingsprogram för hela företaget med mål och handlingsramar för 
resultatenheter. Den skall omfatta förväntade konsekvenser uttryckta i 
ekonomiska termer. Den skall vara baserad på angivna antaganden och 
förutsättningar för en bestämd tidsperiod” (Bergstrand et al 2002). 

 
Samuelsson (2001) och Anthony et al (2003) beskriver båda att budgeten ska illustrera vad de 
olika enheterna ska ansvara för. Detta för att varje enhet ska kunna påverka sin ekonomiska 
situation och därför delas ansvar ut för vad som ska presteras av varje enhet. Vidare skriver 
Anthony et al (2003) att motivationen kan förbättras hos de anställda om de får vara med och 
arbeta fram budgeten. Vår uppfattning vad det gäller budget och ansvar är att de har ett 
samband.  
 

Idag debatteras det mycket kring den offentliga verksamhetens budget och framför allt inom 
hälso- och sjukvården. Enligt Axelsson (2000) har samarbetet, sedan 1990-talet, mellan 
politiker, administratörer och verksamhetsansvariga varit ett problem inom den offentliga 
verksamheten. Det har varit kraftiga påfrestningar, delvis på grund av politikernas 
åtstramning av den offentliga sektorns budget. Professionen är en annan bidragande orsak till 
samarbetsproblem i olika typer av organisationer, detta kan tydligt ses i offentliga 
organisationer, men även i privata företag med utpräglade professioner. Ett exempel som 
Liukkonen (1994) tar upp är att läkarna ibland är negativt inställda till att det ekonomiska 
ansvaret delas ut till klinkföreståndare och sjuksköterskor. Många av läkarna vill inte 
acceptera detta utan vill ha båda det ekonomiska och det medicinska ansvaret för 
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verksamheten. Detta kan enligt vår mening vara en bidragande orsak till att budgetarbetet 
försvåras. Mintzberg (1983) menar att de professioner som skulle kunna ha problem med att 
samarbeta är läkarkåren och ekonomer. De båda grupperna besitter varsin makt. Den ena 
gruppen står för den medicinska kunskapen och den andra för den ekonomiska. De kan 
genom olika argument påverka budgetprocessen, läkarna genom att hävda vad som är bäst för 
patienten och ekonomen tar hänsyn till kostnaderna för det som ska utföras.  
 

Ax et al (2005) menar att budgetens roll varierar från företag till företag. Han påstår att 
budgeten har gått ifrån att vara ett instrument för kontroll och planering till att istället vara ett 
sätt att kommunicera och motivera sin personal. Enlig Bergstrand et al (2002) har 
budgetuppställande och budgetuppföljning en central betydelse, huvudsakligen i stora företag. 
Vi vill hellre benämna detta som budgetens roll. Med det menar vi budgetframtagning, 
budgetgenomförandet och budgetuppföljningen. Budgetframtagningens syfte är att samla in 
data som ska ligga till grund för de resterande delarna, budgetgenomförandet och 
budgetuppföljningen. I den första processen ingår även förhandling och uppställning. I nästa 
process, budgetgenomförandet, är syftet att motivera och utveckla samarbete mellan 
professionerna. Den som vi ser det, sista processen, budgetuppföljningen, har sitt syfte i att 
ligga till grund för nästkommande års budget. Den ska utvisa om det förekommer differenser 
och leda till diskussion mellan chef och ansvarig. Detta för att finna orsaker och åtgärder. 
Genom dessa tre processer är det dock viktigt att hålla en ständig budgetdialog mellan chefen, 
de ansvariga och övrig personal, så att det inte bara upprättas en dialog vid svårigheter. Vi har 
fört diskussion kring vilken betydelse ägandeformen har för budgetens roll, det vill säga om 
skillnaden mellan huvudmannaskapet är anledningen till skillnaderna i budgetprocesserna och 
dess styrning. För att kunna få en uppfattning av hur ägandeformen har för betydelse har vi i 
denna studie valt att undersöka en privat organisation och en offentlig verksamhet. Dock 
anser vi att möjligheten finns att det inte är det privata respektive det offentliga ägandet som 
utgör skillnaden, utan det måhända bero på andra faktorer i organisationerna som påverkar 
budget och styrning, till exempel vilken motivation ledningen förmedla till de anställda. 
 

1.3 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka om och hur budgetens roll skiljer sig åt mellan en offentlig och en 
privat hälso- och sjukvårdsorganisationer. 
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2. Metod  
2.1 Val av studieobjekt 

Våra val av sjukhus har grundat sig på att vi dels vill studera ett offentlig och ett privat 
sjukhus. Vår avsikt är att undersöka eventuella skillnader i budgetens roll i de olika hälso- och 
sjukvårdsorganisationerna. Anledningen till vårt val av denna studie är att vi inte funnit 
liknande studier på området. 
 

Eftersom det inte finns något privatägt sjukhus i Blekinge var vi tvungna att söka oss utanför 
länets gränser. Vi försökte först finna ett i Skåne län, där det tidigare funnits bolagsägda 
sjukhus, men dessa var i bolagsform under en begränsad tid. Vi sökte oss vidare upp mot 
västkusten, där vi fann ett sjukhus som ägs av Capio AB, men där de endast hade planerad 
och ingen akut sjukvård. Vi anser att det är mer komplicerat för en akut verksamhet att hålla 
sig till budget då den inte kan planera verksamheten fullt ut. Till slut fann vi S:t Görans 
sjukhus i Stockholm, även detta ägt av Capio AB. Anledningen till valet av Blekingesjukhuset 
var att vi båda studerar i Blekinge län och efter det valde vi sjukhuset i Karlskrona på grund 
av att den mesta akuta verksamheten är förlagd där. 
 

Vidare valde vi att undersöka en ortopedklinik, detta för att deras verksamhet både kan vara 
planerad och akut. Vi har valt att begränsa oss till den akuta verksamheten som vi tidigare 
nämnt anser vi att det är svårare att följa budget än när verksamheten är akut. Lundqvist et al 
(2003) skriver att ökad osäkerhet medför ökat deltagande i budgetarbetet. De menar att det 
blir svårare att sätta upp budgetmål när omgivningen är osäker. Dessutom ville vi ha en så lik 
miljö som möjligt, för att få en så tillförlitlig undersökning som möjligt. Vi ansåg att det var 
för mycket avvikelser att ta hänsyn till vid jämförelse av en planerad och en akut avdelning. 
Givetvis finns det ett flertal olika kliniker med akutverksamhet att välja mellan. Vår första 
kontakt var med en ortopedklinik i Karlskrona och där efter fortsatte vi vårt samarbete med 
dem. Det kunde lika väl ha varit någon annan typ av klinik, vi kan därför säga att det var 
slumpen som fick avgöra vårt val.  
 

Vi kontaktade först ekonomichefen S:t Görans sjukhus. Hon berättade att det pågick en 
omorganisering och därför var arbetsbelastningen stor för tillfället, trots detta bokade vi in ett 
datum för intervju. Ekonomichefen kunde inte svara på om övriga befattningar som vi 
önskade intervjua hade möjlighet till att ställa upp, därför kontaktade vi själva klinikchefen 
för ortopedkliniken. Även han var upptagen, men han föreslog att vi kunde intervjua 
controllern för kliniken. Controllern hade nämligen varit mycket involverad i klinikens 
ekonomiarbete och därför ansåg han henne lämplig. Detta måste påpekas eftersom vår 
ambition var att få en chef kombinerat med läkarprofessionen i botten, därför förhörde vi oss 
om det fanns andra läkare på kliniken tillgängliga för intervju. Vi lyckades komma i kontakt 
med en läkare som var sektionschef på kliniken och han var positivt inställd till att bli 
intervjuad. Vi valde att intervjua både controllern och sektionschefen. Vidare kontaktade vi en 
första linjechef, och genom honom kom vi i kontakt med en sjuksköterska på ortopedkliniken. 
På Blekingesjukhuset tog vi kontakt med en sjuksköterska som i sin tur ledde oss till första 
linjens chef för den akuta ortopedavdelningen i Karlskrona. Vi har även talat med 
verksamhetschefen för ortopedkliniken och ekonomichefen för sjukhusförvaltningen.  
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2.2 Datainsamling 
Innan vi kunde börja göra våra intervjuer, läste vi in oss på vårt undersökningsområde. Detta 
beskriver Lundahl et al (1999) som sekundärdata, det vill säga böcker och artiklar som hjälpte 
oss att skapa en bild över vad vi ville få svar på genom våra intervjuer och med vår 
undersökning. Vi sökte efter litteratur på vårt bibliotek på Blekinge Tekniska Högskola, både 
i Karlskrona och i Ronneby. Vi sökte även efter artiklar och böcker på Internet, bland annat 
genom sökmotorn Google, LIBRIS, Elin. Våra sökord har varit: budget, budgetering, hälso- 
och sjukvård, offentlig vård, privat vård, health care, budgeting. Efter inläsning på området 
kunde vi även påbörja våra intervjufrågor.  
 

För att förbereda oss för intervjuerna på sjukhusen, ville vi intervjua en person som tidigare 
har haft erfarenhet av ekonomi inom den offentliga verksamheten. Just nu arbetar hon på 
Blekinge Tekniska Högskola som ekonomichef. När vi kontaktade henne ställde hon sig 
positiv till en intervju. Vi har även diskuterat en intervju med en politiskt engagerad person 
inom hälso- och sjukvårds, en från det nu styrande partiet och en från oppositionen. Vi 
beslutade oss för att inte göra detta, på grund tidsbrist. 

 
Den förberedande intervjun var som sagt med den före detta ekonomen på Blekingesjukhuset, 
hon fick tillgång till våra frågor innan intervjun. Vi upptäckte att det var till vår nackdel, 
eftersom vi upplevde att vi inte hade kontrollen över intervjun. Därför bestämde vi oss för att 
inte skicka iväg intervjufrågorna till de vi skulle intervjua innan mötet. Där efter följde 
intervjuer med klinikchefen, ekonomichefen för sjukhusförvaltningen, första linjens chef och 
sjuksköterskan på Blekingesjukhuset. Vi åkte till Stockholm i mitten av maj för att intervjua 
ekonomichefen, controllern, första linjens chef och sjuksköterskan på S:t Görans sjukhus. 
Sektionschefen var bortrest vid denna tidpunkt, därför utförde vi en telefonintervju med 
honom vid ett senare tillfälle. Materialet som vi fått fram från intervjuerna är våra primärdata, 
det vill säga det material som vi själva samlat in (H. Lundahl et al 1999). 
 

Då vi gjorde våra intervjuer använde vi oss av en blandning mellan standardiserad och icke-
standardiserad intervjuform, det vill säga vi använde oss av en semistandardiserad 
intervjuform. Detta för att få fram deras erfarenheter genom att diskutera och ställa 
följdfrågor, utifrån deras svar. Dessutom ställde vi intervjufrågor som endast var riktade till 
vissa personer (U. Lundahl et al 1999). De konstaterar att fria frågor är viktiga för den 
kvalitativa undersökningen. 
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2.3 Analys 
När vi utfört våra intervjuer, började bearbetningen av materialet. Direkt efter intervjuerna, 
överförde vi ljudfilerna till datorn, lyssnade sedan av dem och skrev ner dem i Word. Efter att 
vi avslutat uppsatsens teoretiska ram, började vi på empirin. För vår del betydde detta att 
analysera vårt intervjumaterial och slutligen skriva vår slutsats.  

 
Vårt arbete har utförts utifrån en kvalitativ metod, med den här undersökningen ville vi fånga 
erfarenheter genom intervju och finna andra samband än vad en kvantitativ undersökning 
skulle ge (U. Lundahl et al 1999). Detta för att vi vill tolka olika människors upplevelser. Vi 
vill även med detta arbete få en uppfattning om personalens erfarenheter och kunskaper och 
där av valde vi intervjuer. Vår undersökning omfattar två organisationer och totalt nio 
intervjuer. Vi har utfört våra intervjuer på olika nivåer i hälso- och sjukvårdsorganisationen, 
med undantag från den politiska nivån. Vi vill studera intervjuerna både i detalj och i olika 
dimensioner vilket Lundahl et al (1999), anser vara viktigt för den kvalitativa metoden. 
 

Genom vår kvalitativa undersökning vill vi beskriva och analysera, men även förstå hur de 
individer som vi intervjuat upplever sina arbetsuppgifter, närmare bestämt hur de ser på 
budgeten som ekonomiskt styrmedel, precis som Lundahl et al (1999) beskriver. 
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3. Teoretisk bakgrund 
Det finns mycket kring budgeten som också spelar stor roll för vår undersökning och det 
kommer vi att beskriva i detta kapitel. Vi kommer att beröra bland annat ansvarsfördelning, 
organisatoriska strukturer, och belöningssystem. Vi vill även ge läsaren en uppfattning om 
syftet med budgetering och hur budgeten ställs upp, genomförs och följs upp. 
 

3.1 Budget 
Här kommer vi att beskriva budgetens genom att följa budgeten i olika tidsperspektiv. Efter 
det vill vi förklara syftet med att använda sig av budget, för att ge en förståelse för begreppet. 
Med detta vill vi ge en översiktlig bild på det som vi har valt att inrikta denna uppsats mot.  
 

3.1.1 Budgetens historia 
Enligt Greve (1996) begynner budgeten i 1800-talets England, av en finansminister vars 
uppgift var att varje år pressentera statsräkenskaperna för nästkommande år för parlamentet. 
Då kallades den portfölj som finansministern bar på för budget, och ordet har sedan överförts 
från portföljen till innehållet i den. Budgeten kom från England till Sverige, och användes 
framförallt i den offentliga verksamheten. Det var inte förrän på 1950-talet som allt flera 
företag började budgetera. Inte långt efter det blev det vanligt att planera, långtidsplaneringen 
blev en viktig del. Huvudsyftet var då planeringen och det var ett medel för att precisera och 
göra målen i organisationerna verkliga (J. Greve 1996). 
 

En idé som diskuterades på 1950-talet var nollbasbudgeteringen. Nollbasbudgetering innebär 
att verksamheten skulle delas upp i ett antal beslutspaket och omprövas vid budgetens 
upprättande. Varje beslutspaket består av aktiviteter och har en fastställd kostnad. Sedan väljs 
det vilka beslutspaket som ska ingå i den budget som fastslås. Metoden fick inte något större 
genomslag i Sverige då den är mycket arbetskrävande (ibid.). 
 

Enligt Greve (1996) och Ax et al (2005) var1960-talet mer känt för sin planeringsoptimism. 
Den fick sig en rejäl törn då de oljeproducerande länderna 1973 upphörde att leverera olja till 
resten av världen. Denna händelse var inte förutsedd och den ekonomiska planeringen fick 
konsekvenser. Flexibiliteten och förmågan att anpassa sig blev viktigare i organisationerna. 
Budgeten fick en annan roll då decentraliseringen blev använd i större vidd. Istället för att 
ledningen kontrollerade den operativa verksamheten, användes budgeten till att styra 
underordnade chefer, genom att dela ut ekonomiska mål till den ansvarige. Greve (1996) 
fortsätter att beskriva vad 80-talet förde med sig när ABC (Activity-Based-Costing) fick sitt 
genombrott. Tidigare hade alla kostnader fördelats på produktionsvolymen. Med ABC-
kalkylering fördelas kostnaderna mot aktiviteter och aktiviteterna behöver inte vara 
proportionella mot tillverkningsvolymen. 1990-talet blev produktkalkyleringens årtionde. 
Aktivitetsbaserad budget innebär helt enkelt att företagets dimensionering av resurser styrs av 
storleken och uppbyggnaden av aktiviteter för att organisationen ska gå som planerat. Idag har 
budgeten, enligt Ax et al (2005) ändrat sitt syfte. Den är mer till för att föra någon form av 
dialog i företaget. Dessutom ska budgeten skapa motivation hos de anställda och ge stöd vid 
beslut. 

14(86) 



Annelie Cedergren    Budget som styrverktyg 
Jenny Landgren 

 

3.1.2 Budgetens syfte 
Bergstrand (2003) och Ax et al (2005) skriver att budgetens traditionella syfte inte är att 
uppnå mål och delegera ut ansvar, utan att den tidigare användes som ett 
planeringsinstrument. Bergstrand (2003) menar istället att måluppfyllelse och 
ansvarsdelegering tillhör dagens budgetsyften. Att det finns uppsatta mål uppskattas ofta av 
de anställda, då de därigenom vet vad de arbetar mot och det ger ofta en motiverande effekt. 
Budgeten är bland annat till för att fördela ut resurser och visa vad det finns för prioriteringar. 
Om ekonomin är ansträngd kan det vara särskilt viktigt att veta vad som ska prioriteras.  

 
Syftena enligt Ax et al (2005) och Bergstrand (2003) med budgetering är många, bland annat 
är den ett redskap som ger företagsledningen en helhetssyn på företagets plan. Budgeten 
skapar dessutom målsättningar och genom den delegeras ansvar ut i verksamheten. Det 
medför att ledningen inte behöver gå in och detaljstyra verksamheten. Författarna anser att det 
är positivt att ansvar delegerats ut, då alla vet vem som svarar för avvikelser från budgeten. I 
och med att ansvar delegeras ut till de anställda, menar Ax et al (2005), ökar 
kommunikationen och motivationen i organisationen. Även Otley (1999) anser att mål är en 
viktig del i budgeteringen. För att målen ska kunna uppnås och följas upp måste det ske med 
hjälp av någon form av samordning, enligt Greve (1996) och Ax et al (2005). Vår uppfattning 
är att vi vill ha en bra utgångspunkt som möjligt för vår fortsatta undersökning, därför har vi 
valt att ta upp flera olika källor som beskriver budgetens syfte.  
 

Bland annat Wallander och Ax har riktat mycket kritik mot budgeten, men trots det finns den 
enligt Bergstrand (2003) fortfarande kvar i de flesta företag. Enligt Lindvall (2001) var 
Wallanders (VD för svenska Handelsbanken) ambition att leda en bank budgetlöst. Den 
anledning Wallander gav var att det är mycket svårt att förutspå och planera framtiden. Vi har 
begrundat om det egentligen är nödvändigt med någon budget. Vi förmodar att budgeten är en 
stark kultur inom många företag och att det därför kan vara svårt att helt arbeta bort.  

 

3.2 Budgetprinciper 
Organisationer kan genom budgeten utföra olika typer av styrning. Bergstrand et al (2002), 
tar upp tre välkända styrformer: direktstyrning, programstyrning och målstyrning. Dessa tre 
ska vi beskriva i detta kapitel. Vi tar även upp kritik mot att styra med budget, framförallt från 
Jan Wallander och Christian Ax. Givetvis är inte alla budgetprinciper nödvändiga för vår 
studie, men vi vill ändå belysa deras innehåll. 
 

3.2.1 Målstyrning  
Greve (1996) menar att ledningen utgår ifrån organisationens övergripande mål, som sedan 
bryts ner till delmål och dessa i sin tur formar budgetunderlaget. Målstyrning har två 
huvudsyften. För det första att skapa mått som kan hjälpa chefer att mäta de underordnades 
prestationer och för det andra att få de underordnade att bli tillräckligt motiverade för att 
kunna uppnå de uppsatta målen. Målstyrning används idag allt mer som styrverktyg, vilket vi 
anser vara positivt då fokusen förflyttat sig från att enbart var ett planeringsinstrument till att 

15(86) 



Annelie Cedergren    Budget som styrverktyg 
Jenny Landgren 

användas för att se mer till individerna. Greve (1996) beskriver vidare att denna form av 
styrning kan kopplas, genom budgeten till någon form av belöningssystem. Genom att 
använda sig av denna kategori av budgetering är det, enligt Bergstrand (2003) enkelt att 
koppla budgeten till verkligheten. Den arbetas ofta med i olika dimissioner, där ändamål 
tillsammans med resursslag och ansvar ingår. 

 

3.2.2 Direktstyrning 
Direktstyrning är något som främst används i småföretag. Denna styrning är troligen inte 
särskilt betydelsefull för vår undersökning, eftersom våra studier är gjorda på större 
organisationer. Bergstrand (2003) beskriver att denna styrning går ut på att chefen 
kontinuerligt talar om vad som ska göras och ger löpande anvisningar. Chefen ser sedan till 
att det är bra gjort, och att kvaliteten är god. Detta kräver både god detaljkunnighet och att 
arbetsledaren vet bäst i alla situationer för att det i verkligheten ska kunna fungera. Denna 
styrningsform används ofta mindre i större företag då det är svårt för arbetsledaren att vara 
detaljkunnig i alla delar av produktionen. I verksamheter som arbetsledaren själv byggt upp 
kan direktstyrning fungera under en period, men när det når ett visst stadium fungerar inte 
längre direktstyrning utan arbetsledaren bör hitta en annan styrform. 
 

3.2.3 Programstyrning 
Denna typ av styrning kan vara en komplicerad arbetsprocess. Enligt Bergstrand et al (2002) 
styrs processen av budgetanvisningar i på detaljnivå, tidtabeller, avstämningar mellan chefer 
på olika nivåer och med andra enheter och deras budgetar. Det kan finnas en 
motivationsstimulerande effekt i programstyrningen, men den går ofta förlorad på grund av 
att det ofta uppstår svårförståeliga ändringar i budgeten och detta i sin tur leder till att det inte 
fokuseras tillräckligt på det verkliga budgetinnehållet. Samuelsson (2001) anser att denna 
form av styrning är en slags mellanform av de ovannämnda styrformerna, eftersom man 
genom överläggning till slut enas hur man ska handla i olika tänkbara situationer. Detta leder 
till att denna form av styrning, enligt Bergstrand et al (2002), blir svår att uppnå. 

 

3.2.4 Budgetlös styrning 
Wallander (1995), med sitt omskrivna citat ”parera istället för planera”, menar han att det går 
att styra en verksamhet budgetlöst eller med lös budget. Wallander är en tidigare VD på 
Handelsbanken, där budgeten avskaffades på 1970-talet. Idag kritiserar han budgeten, bland 
annat i boken ”Budgeten – Ett onödigt ont”. Han anser bland annat att mål i kronor och ören 
är fel, alternativet ur hans perspektiv är att en god marknadshushållning innebär att kapitalet 
förräntas bättre än eller lika bra som konkurrenternas. Han menar att företagen på sikt annars 
kommer att försvinna från marknaden.  

 
Även Ax et al (2001) talar om att styra verksamheter budgetlöst, i sin artikel ”Att styra 
budgetlöst eller med lös budget...”.  Han kritiserar budgeten bland annat för att den kan ha en 
konserverande effekt. Med detta menar de att förutsättningarna faktiskt förändras, men det gör 
inte budgeten och arbetet efter den. En budget sätts upp och allt delegeras ner i verksamheten 
sedan försöker de ansvariga hålla den. Författarna talar också om att budgeten kan inge en 
falsk trygghet, eftersom det inte går att förutspå framtiden. De talar vidare om att budgeten i 
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många organisationer är mer arbetsam och krävande än nyttan utav den, detta anser även 
Hope et al (2004). 
 

Ax et al (2001) skriver också att många företag visat intresse för att styra verksamheten utan 
budget, dock är det inte så att många företag har tagit klivet än. Ett alternativ till budgeten 
som de tar upp är att företagen kvartalsvis sätter upp mål och åtaganden som ska uppnås för 
de närmsta tre månaderna eller att göra en löpande budget. Med löpande budget menar de att 
tiden alltid rullas framåt istället för att ha ett exakt uppsatt slutdatum, och genom detta släpps 
kopplingen till räkenskapsåret. Varje kvartal kan det alltså sättas upp mål och visioner för tolv 
månader framåt. Genom denna metod slipper företagen den avhyvling som annars sker en 
gång om året och den ger en verkligare framtidsprognos. Det kan dock bli mödosamt att 
kontinuerligt räkna om budgeten. Hope et al (2004) anser också att det skulle behövas 
utvecklas nya styrmodeller, istället för budgeten. De anser att de fordras mer fokusering på 
nya ledarstilar och nya styrprocesser. Författarna anser att Balanserat styrkort kan vara en 
modell att vidareutveckla för att företagen ska kunna överge budgeten, detta anser även Ax et 
al (2001). Historiskt sätt anser vi att budgeten har en alldeles för stark roll i organisationer 
idag och därför svår att förändra. Vi vill dock reservera oss mot att vår värld rör sig emot allt 
mer en föränderlig omgivning. Detta skulle kunna utveckla andra ekonomiska styrverktyg 
istället för att bara fokusera på ekonomiska mätetal. 

 

3.3 Organisatoriska strukturer 
Det finns olika typer av organisationsformer, där de vanligaste är divisionsorganisation, 
matrisorganisation, linjeorganisation, och funktionsorganisation. Vi vill även här visa olika 
styrperspektiv, det vill säga vertikalt, horisontellt eller kombinationen av dessa två. Vi vill 
också visa Samuelssons (2001) relation mellan organisationen och dess styrsystem. 

 

 
Figur 1: Ömsesidig relation mellan organisation och dess styrsystem. Källa: L. Samuelsson (2001), s 77. 
 

3.3.1 Vertikalt styrperspektiv 
Samuelsson (2001) menar att styrningens tyngdpunkt är att arbeta från strategier till budgetar. 
I den vertikala styrprocessen, enligt Ax et al (2005) är det oftast så att de högsta ägarna i ett 
företag sätter upp olika krav som de vill att styrelse och företagsledning ska utföra.  De i sin 
tur ska sedan implementera dessa krav ner i organisationen. De krav som ställs upp för 
företaget utgör själva grunden för utformningen av ekonomistyrningen. Det kan till exempel 
vara att de sätter upp krav på räntabilitet på eget kapital som sedan kan brytas ner till 
lönsamhets- eller resultatansvar för olika enheter. Att fördela ut olika ansvar är viktigt för 
ekonomistyrningen. Principen att kunna knyta kapital, intäkter och kostnader till ansvariga är 
en av grunderna för att det ska kunna fungera. 
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Figur 2: Exempel på huvudprocesser, delprocesser och aktiviteter. Källa: C. Ax et al (2005) s 65. 
 

3.3.2 Horisontellt styrperspektiv 
Det har skett stora förändringar i företagsmiljön under de senaste årtiondena, menar Ax et al 
(2005). Enligt Samuelsson (2001) är det viktigt att få den horisontella styrningen att 
effektivisera de olika processerna och flödena som finns i en organisation. Ax et al (2005) 
fortsätter att beskriva att en av de mest betydelsefulla anpassningarna är kundorienteringen av 
till exempel varor, tjänster och service. Det kan även vara förändringar vad det gäller 
efterfrågemönster, privatisering av offentliga verksamheter eller en hårdnande konkurrens. 
Idag talas det mycket om att företagen har en kunddriven verksamhet och att de fokuserar på 
att skapa kundnytta och kundvärde. Detta styrperspektiv har också börjat kallas för 
värdekedjeperspektivet, för att det ska ses utifrån ett kundperspektiv. 

 

 
Figur 3: Ett horisontellt perspektiv på ekonomistyrning. Källa: C. Ax et al (2005) s 67. 
 

3.3.3 Kombination av de båda perspektiven 
Ax et al (2005) anser att det är viktigt att båda dessa perspektiv beaktas i ekonomistyrningen, 
det kan göras genom olika former av matrisorganisationer, tvärfunktionella grupper eller 
samordnade avdelningar. Detta eftersom det vertikala perspektivet kan leda till problem till 
exempel om förutsättningarna ändras och någon av enheterna inte kan uppfylla sina mål. Det i 
sin tur kan leda till negativ påverkan på effektiviteten för företaget, då varje enhet trots allt 
står sig själv närmst. Däremot i det horisontella perspektivet finns det andra problem. Framför 
allt då varje enhet är självständig, och därmed blir ansvaret inte lika tydligt. Detta gör att 
ansvar och befogenheter inte alltid stämmer överens med varandra. Vi håller med Ax et al 
(2005) i att det är viktigt att använda sig av båda perspektiven, då det ger en mer heltäckande 
styrfunktion oavsett organisationsform. 

 

3.3.4 Funktionsorganisation 
Hatch (1997), Lindvall (2001) och Greve (1996) menar att olika delar i organisationen delas 
upp i olika funktioner, till exempel inköp, försäljning och personal. Enligt Hatch (1997) är 
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denna organisation effektiv, då dubbelarbete sällan behöver utföras, den logiska 
uppbyggnaden av organisationen gör att de anställda lätt kan jämföra sina arbetsuppgifter med 
varandra. Dessutom har chefen stora kontrollmöjligheter. Lindvall (2001) anser däremot att 
funktionsorganisationen kan leda till problem mellan olika enheter, de får olika uppfattningar 
om, till exempel, hur mycket som ska produceras i företaget. Greve (1996) ser också en stor 
nackdel med denna organisation och det är att den kan utvecklas åt att bli allt för byråkratisk. 
Detta är viktigt att ha i åtanke för den fortsatta läsningen av vår uppsats, då landstingen ofta är 
byråkratiskt uppbyggda. Både Greve (1996) och Holmblad Brunsson (2002) menar att 
lösningen på detta problem, kan vara att införa stabsfunktioner, som gör att samordning kan 
upprättas, detta kallas då för linjeorganisation.  
 

3.3.5 Divisionsorganisation 
Enligt Holmblad Brunsson (2002) och Samuelsson (2001) grupperar företagsledningen eller 
koncernledningen verksamheten i självständiga resultatenheter eller divisioner. Utifrån ett 
teoretiskt perspektiv ska varje resultatenhet ses som ett komplett företag i företaget. Sedan ska 
varje resultatenhet, enligt Olsson et al (2001) ha ett eget produktområde eller egen marknad, 
men de kan även ha sin egen affärsidé. Samuelsson (2001) anser att denna organisationsform 
har många fördelar. Här kan beslut fattas snabbare och dessa blir oftast mer resultatinriktade. 
De främsta syftena med divisionalisering är:  
 

 Ökad marknads- och affärsorientering 
 Rationalisering och lönsamhetskontroll 

 Enklare organisation och styrning 
 Decentralisering 

 

3.3.6 Matrisorganisation 
Delar av företag kan vara organiserat efter matrisprincipen, men ett företag kan också som 
helhet vara matrisorganiserat (J. Olsson et al 2001). Även detta är viktigt att ha i åtanke för 
den fortsatta läsningen då en av organisationerna som vi undersökt, idag implementerar denna 
typ av organisation, för att öka kostnadsmedvetenheten hos de anställda och för att de ska 
kunna påverka sina ansvarsområden. När denna uppdelning sker i ett företag sker den oftast i 
resultatenheter där det finns konkurrerande klassificeringar, detta menar Samuelsson (2001) 
och Greve (1996). De fortsätter med att förklara att en uppdelning av produkter kan göras 
efter tillverkningsmetod eller användning, men det går även att dela upp ansvaret rent 
geografiskt. Holmblad Brunsson (2002) och Greve (1996) menar att matrisorganisationen ger 
de anställda frihet och flexibilitet. Detta kan enligt författarna dock leda till konflikter, då 
effekten av denna organisationsform kan leda till dubbelt chefskap. Det finns dessutom, enligt 
Samuelsson (2001), många som är kritiska till matrisorganisationen efter som den är komplex.  

 

3.3.7 Decentralisering 
Med decentralisering menas att ledning på de högre nivåerna i organisationen delar ut ansvar 
och befogenheter till lägre nivåer i företaget, detta skriver Gyllberg et al (2002). Bergstrand et 
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al (2002) anser att decentralisering av ett företag innebär att företaget ska delas upp i enheter, 
men samtidigt vara ett företag.  
 

Bergstrand et al (2002), Lind et al (2004) och Lindvall (2001) skriver att det givetvis finns 
andra orsaker till att en organisation vill decentralisera. Det kan till exempel vara brist på 
engagemang och incitament hos de anställda. Om en decentralisering genomförs kan det öka 
de enskilda anställdas motivation och sammanhållning. Detta anser vi också då det är särskilt 
betydelsefullt för de anställda, för att de ska få en ökad motivation, detta genom att bli 
tilldelade mer ansvar. Speciellt i stora organisationer kan en decentralisering hjälpa ledning, 
dock håller vi med Bergstrand et al (2002) att organisationen inte får mista sin helhet. 
Bergstrand et al (2002) menar att det är vanligt att det uppstå problem i företag, stora som 
små, vid decentralisering. Det är viktigt att alla medverkar till förändringen och att ledningen 
visar att de litar på den som har ansvaret. Greve (1996) menar att ett sätt att förankra ansvar 
längre ner i organisationen är genom att använda budgeten.  
 

Trots att en organisation genomför en decentralisering, kan en ökad central styrning uppstå. 
Då behövs det enligt Bergstrand et al (2002) bestämda förordningar som definiera vilket 
ansvar de anställda har, så att inga missförstånd uppstår. 
 

3.4 Ekonomiskt ansvar 
Det finns olika typer av ekonomiskt ansvar, vi kommer här att beskriva huvudtyperna, 
resultatansvar, kostnadsansvar, intäktsansvar och lönsamhetsansvar. Ansvaret delas ut 
beroende på vilka uppgifter som ledningen anser att avdelningen har. 

 

3.4.1 Resultatansvar 
Greve (1996) skriver att ett resultatansvar förutsätter att den ansvarige har handlingsfrihet. 
Individen som blir tilldelad ett resultatansvar ska själv kunna välja vilka olika resurser och 
prestationer som är bäst för enheten. Lindvall (2001) beskriver att det även går att fortsätta 
delegeringen ner i organisationen. Han fortsätter diskussionen med att förklara att det ger en 
stärkt prestationsorientering i hela organisationen. Enligt Ax et al (2005) och Samuelsson 
(2001) var det från början meningen att enheter med resultatansvar skulle ha intäkter från 
externa kunder och att enheterna även skulle ha full beslutanderätt över både intäkter och 
kostnader, det vill säga ett rent resultatansvar. Detta har dock förändrats något. Resultatansvar 
har även införts på enheter som säljer varor eller tjänster internt, det vill säga ett artificiellt 
resultatansvar. Vi menar att det är bra att pressa ner resultatansvaret i organisationer, då detta 
ökar kostnadsmedvetenheten bland de anställda och återigen motivationen. Det förekommer 
idag ofta en blandform av de två nämnda varianterna. Ax et al (2005) tar upp en risk med att 
använda sig av resultatansvar, vilket är att det kan bli för mycket fokusering på resultatet, och 
det kan i slutändan ge negativa effekter på företagets räntabilitet. 
 

3.4.2 Kostnadsansvar 
Den som har utdelat kostnadsansvar ansvarar för de kostnader som enheten orsakar. Greve 
(1996) fortsätter berätta att den budget som lagts ska inkludera det som enheten tror sig 
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förbruka. När en enhet inte har några naturliga intäkter är kostnadsansvar den mest passande 
formen att delegera. Om det inte tydligt kan definieras vad enheten ska avlämna för 
produkter, är det bästa att de istället får ett resultatansvar utdelat. Enligt Ax et al (2005) och 
Samuelsson (2001) finns denna typ av ansvar oftast givet på de lägsta organisatoriska 
nivåerna. Exempel på enheter som brukar få ett kostnadsansvar är administrativa avdelningar 
och tillverkande enheter. Greve (1996) anser att det finns nackdelar även med denna form av 
ansvar. Det kan bland annat bli för stor fokus på att kontrollera kostnaderna, och att fokusen 
på intäkternas möjlighet därmed glöms bort. Vi håller med Greve om detta, och vi anser att 
det är viktigt att även se till intäkterna. Annars finns det, enligt oss, risk att investeringar inte 
görs när behoven finns, vilket kan leda till att framtida vinster går förlorade.  
 

3.4.3 Intäktsansvar 
De mål och krav som sätts upp utgår från enhetens intäkter, detta beskriver både Ax et al 
(2005) och Samuelsson (2001). Det är sällsynt att hitta enheter som använder denna form av 
renodlat intäktsansvar. Enheterna brukar därför använda sig av något som kallas för 
bidragsansvar. Det innebär att enheternas tillverknings- och försäljningskostnader ska räknas 
från de intäkter som enheterna erhåller. Vi har uppmärksammat en svårighet med detta ansvar 
inom hälso- och sjukvården. Där är det viktigt att personalen har kostnadsmedvetenhet, 
eftersom resurserna är begränsade. Tekniken och materialen på sjukhusen är dyra och i och 
med begränsade resurser är det viktigt att de prioriterar. Därför anser vi att det inte är 
passande med denna typ av ansvar. Ax et al (2005) och Samuelsson (2001), menar vidare att 
enhetens ansvar mäts genom ett bidrag, vilket leder till att koncentrationen läggs på de 
täckningsbidrag som enheten får från olika produkter, marknader och kunder. Om enheten 
bara skulle mäta sina intäkter skulle fokus endast ligga på omsättningen och viljan att öka 
den, utan att tänka på vilken resultateffekt det skulle bli på företaget som helhet. 
 

3.4.4 Lönsamhetsansvar 
Lönsamhetsansvar innebär att ansvar delas ut emot ägarnas avkastningskrav. Ax et al (2005) 
menar att ett avkastningskrav, som delas ut till ägarna, medför att företaget kan översätta detta 
till ett räntabilitetskrav, till exempel för affärsområden och divisioner. Innebörden med ett 
lönsamhetsansvar, är att ett ansvar delas ut för skillnaden mellan intäkter och kostnader. Detta 
i förhållande till det kapital som företaget tagit i anspråk och givit uttryck för. Det medför att 
de som får ansvaret, exempelvis divisioner eller mindre enheter, kan påverka både intäkter 
och kostnader, men även det kapital de blivit tilldelade. Greve (1996) kritiserar denna form av 
ansvar, därför att beslutsfattandet kan bli allt för kortsiktigt, på grund av att den ansvarige 
avstår från att göra nyinvesteringar i företaget. 

 

3.5 Belöningssystem 
Anledningen till att vi väljer att beskriva belöningssystemet är att det i den offentliga 
organisationen, som vi studerat, inte har någon form av belöningssystem. Däremot finns det 
ett fungerande belöningssystem i den privata organisationen. Detta kan vara en anledning till 
att det skiljer sig mellan organisationerna. Vi valde att beskriva belöningssystemet i den 
teoretiska bakgrunden för att den har samma grundtanke oavsett i vilken organisation den 
verkar i. 
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Ett belöningssystem är en metod att styra ett företag, den anställda kan få olika typer av 
belöningar, de kan både vara monetära, icke-monetära eller ägarandelar. Det finns också yttre 
och inre belöningar, och vad som menas med yttre belöningar kan vara lön, bonuslön eller 
vinstdelning. De inre belöningarna brukar definieras att individen själv får en känsla av att ha 
lyckats uppnå uppsatta mål. Det finns många olika syften med att införa belöningssystem i ett 
företag, de vanligaste syftena är:  

 
 Verksamhetsstyrning 

 Motivera de anställda till önskvärda prestationer  
 Rekrytera och behålla personal 

 
De tre olika syftena brukar ofta på ett eller annat sätt överlappa varandra. (C. Ax et al 2005 
och P. Arvidsson 2004).  
 

När det kommer till verksamhetsstyrning, menar Arvidsson (2004), vill företagsledningen 
skapa motivation för att de anställda ska uppnå uppsatta mål. Därför kan ett belöningssystem 
sägas vara ett styrmedel för organisationen, som bör stödja företagets mål och strategier. 
Företaget ska utifrån detta belöna de beteende och prestationer som organisationen önskar. 
För att ett belöningssystem ska kännas meningsfullt för de anställda måste de mål, beteenden 
och de önskvärda prestationerna vara motiverande. Vi anser att det är bra med någon form av 
belöningssystem och att det är viktigt att motivera sina anställda till att uppnå mål. Dock kan 
det finnas en gräns, om enheterna blir alltför giriga. Med det menar vi att de börjar motarbeta 
varandra för att själva erhålla högre bonus. Givetvis beror det på hur systemet är utformat, 
men risken finns.  

 
Arvidsson beskriver vidare en rad olika teorier om vad som motivera anställda till att arbeta 
bättre. Det gemensamma i dessa teorier är att de alla utgår ifrån att personen ifråga går till sitt 
arbete för att tillgodose sina psykologiska och sociala behov. I och med att de får belöningar 
för sin arbetsprestation, har de viljan att fortsätta gå till sitt arbete. Ett belöningssystem kan 
också vara ett sätt att konkurrera med andra organisationer, bland annat för att kunna behålla 
kompetent personal och för att rekrytera nya medarbetare. 
 

3.6 Budgetprocess 
Vi har valt att se budgetprocessen som tre olika moment. Det första är framtagningen av 
budgeten där all data samlas in och här ingår även budgetförhandling, samt vilka mål som 
sätts upp för verksamheten. Det andra är själva genomförandet, där dialogen om budgeten 
och att motivera de anställda är viktigt. Det ska dock nämnas att dialogen sker igenom hela 
processen, men vi har valt att beskriva den som en del i genomförandeprocessen. Tillsist är 
det uppföljningen med rapporter och prognoser, och vad effekterna är för kommande års 
budget.  
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Figur 4: Egen figur över budgetprocessen. 
 

3.6.1 Uppställning 
Ett av huvudsyftena med budgetuppställning är att planera verksamheten. Tidigare har 
budgetuppställningen varit en hierarkisk process som går uppifrån och ned i organisationen, 
men detta har förändrats i många organisationer till motsatsen (J. Lindvall 2001). När en 
planering av verksamheten pågår i en organisation förespråkar Ax et al (2005) att samtliga 
medarbetare är involverade i processen, även om somliga anställda endast berörs lite och 
andra arbetar med budget året om. Detta kan engagera och motivera personalen. 
Företagsledningen är ofta starkt engagerad i budgeten, dock mest vid uppställandet och 
uppföljningen.  
 

Budgetuppställningen varierar beroende på företagets storlek. I mindre företag är det ofta VD 
tillsammans med utvalda personer som fastslår budgeten. I medelstora och större företag är 
det ofta mer av en process där budgeten antingen går uppifrån och ner, nerifrån och upp eller 
en kombination av dessa två. Med andra ord uppbyggnads-, nedbrytnings- eller 
iterativmetoden (C. Ax et al 2005). Om organisationen involverar ansvariga till att vara med i 
budgetarbetet medverkar detta till att de ansvariga blir motiverade till att hålla budgeten, och 
de ansvariga kan i sin tur motivera de anställda. Däremot blir det vanskligare om de ansvariga 
blir tilldelade en budget, utan möjlighet att påverka den. Den ansvarige känner sig ofta 
omotiverad till att arbeta mot mål för resurser som han inte kan styra över (C. Ax et al 2005 
och J. Greve 1996). Budgetuppställningen får då enligt Bergstrand et al (2002) inte den 
konsekvens som företaget eftersträvar. Vi instämmer med Ax et al och Greve om att det är 
betydelsefullt för den ansvarige att ha möjlighet att påverka den budget som denne ska 
ansvara för. Annars finns det risk för att den ansvarige tappar sitt engagemang och förtroende 
för budgetarbetet. 

 
Även Bergstrand (2003) beskriver uppställningsmetoden. Han menar att budgeten delas ut till 
de olika enheterna i företaget utifrån uppbyggnads-, nedbrytnings- och iterativmetoden. 
Därför kan det vara bra att de anställda har makt, då de därigenom kan se på denna process 
som motiverande. Vi visar nedan två figurer från Bergstrand (2003), på de två av metoderna.  
 

I uppbyggnadsmetoden börjar budgetarbetet med att förutsättningar som till exempel 
konjunktur- och marknadsutveckling samt försäljningsinriktning tillsammans med 
anvisningar går ner från ledningen och budgetcheferna till budgeterarna, det vill säga de 
anställda. Budgetarna i sin tur bygger upp budgetarna nerifrån innan den skickas vidare 
tillbaka till budgetcheferna. De sammanställer sedan budgeten och skickar den vidare till 
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företagsledningen. Till sist ska företagsledningen godkänna och fastställer budgeten (J. 
Bergstrand 2003). 
 

Även Ax et al (2005) tar upp uppbyggnadsmetoden. Han tar upp fördelar och nackdelar med 
att använda den. Det som är positivt med att använda sig av denna metod enligt honom är att 
metoden ger de anställda utrymme för att vara kreativa, vilket leder till att de blir engagerade i 
budgetarbetet. Motivationen är ofta hög när denna metod används på rätt sätt. Om det visar 
sig att uppbyggnadsmetoden är för tidskrävande, kan det leda till svårigheter i att enas om en 
slutgiltig budget. Bergstrand (2003) menar att en annan negativ effekt av metoden är att den 
färdigställda budgeten inte lever upp till ledningens ambitioner och den måste omarbetas och 
detta kan leda till att de anställda inte känner sig tillfredställda. Det finns då risk att de 
anställda tappar motivationen för att vara med i nästa års budgetuppställning. 
 

 
Figur 5: Uppbyggnadsmetoden, källa: J. Bergstrand (2003) s 111.1 
 
I nedbrytningsmetoden är det till skillnad från uppbyggnadsmetoden företagsledningen som 
sätter upp sina ambitioner och huvudlinjer för budgeten. Detta för att sedan tillsammans med 
budgetcheferna ha möjlighet att göra bedömningar av olika lönerörelser och för att kunna 
tidsplanera fortsatt arbete (Ax et al 2005). Efter det går den vidare ner för att granskas av 
budgeterarna, som gör olika delbudgetar. Dessa delbudgetar återgår sedan till ledningen där 
den fastslås. Bergstrand (2003) menar att nedbrytningsmetoden inte fullt så ofta behöver 
omarbetas och den att fungerar bra i företag där ledningen har ett informationsövertag. Det 
negativa med denna metod kan vara att medarbetarna inte känner sig tillräckligt delaktiga i 
processen. 

 

 
Figur 6: Nedbrytningsmetoden, källa: J. Bergstrand (2003) s 111.2 
 

Ax et al (2005) menar att det inte är många företag som i praktiken använder sig av någon av 
de två ovanstående metoder utan de använder sig av en blandning, iterativmetoden. Detta 
medför att de får de positiva delarna av båda metoderna. Bergstrand (2003) beskriver att 
företagsledningen då börjar med att klargöra för budgeterarna vilka mål som de inriktar sig på 
och utifrån detta kan uppbyggnadsmetoden användas, det vill säga att budgeterarnas 

1 Förklaring till förkortningar till figur 5: FL står för företagsledningen, Bc som står för budgetcheferna och B för 
budgeterarna, vilket innebär övrig personal som medverkar i budgetuppställandet. 
2 Förklaring till förkortningar till figur 6: se förklaring till fotnot 1. 
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synpunkter används. Dock menar han att denna metod ”kan nog ta på sig en stor del av 
skulden för att budgeteringen med tiden fått rykte om sig att vara överdrivet arbetsam”, då 
den ofta kan gå fram och tillbaka mellan ledning och budgeterare. Vi ser både fördelar och 
nackdelar med både uppbyggnings- och nedbrytningsmetoden, men rätt kombination av dessa 
anser vi var det optimala. Vi anser vidare att Bergstrand har rätt i att metoden kan upplevas 
arbetsam, men om det leder till en bra budget som går att arbeta efter, så kan det vara värt 
besväret om man till slut ställt upp en budget som alla delar i organisationen varit delaktiga i 
att ta fram.  
 

3.6.2 Genomförande 
För att budgeten ska upprätthållas krävs det att medarbetarna är motiverade. Belöningssystem 
och kompetensutveckling kan motivera de anställda. En persons vilja och motivation ökar 
genom att individens behov blir tillfredställda. Ett behov som många har är att känna 
uppskattning, beroende på hur arbetsledaren förklarar, uppskattar och lär ut, varierar 
motivationen hos den anställde (L. Samuelsson 2001). Genom att den ansvarige får delta i 
budgetprocessen motiveras denne, och detta leder till att den ansvarige anstränger sig för att 
hålla budgeten. Om den ansvarige i sin tur kan kommunicera ut de mål som organisationen 
vill uppnå till de anställda, får de veta vad som förväntas av dem, och även detta leder till 
motiverade anställda (C. Ax et al 2005). Att mål är uppsatta och kommunicerade ut till de 
anställda i verksamheten kan gynna organisationen. Dock bör ledningen vara beredd på att ge 
vika för somliga egenintressen, och ge medarbetarna utrymme för förslag. Dessutom bör 
ledningen föra diskussioner och argumentationsutbyten med sina medarbetare (Bokenstrand 
2000). Om det uppstår ett gott samarbete mellan de olika funktionerna i en sådan situation 
leder det till kunskapsutbyte, större förståelse och ökad tilltro inom organisationen. 
Ovanstående diskussion anser vi vara viktigt för att budgetarbetet ska vara tillfredställande för 
alla inblandade. 

 
Dialogen är viktig genom hela processen bland annat för att kunna stoppa en eventuell 
ogynnsam utveckling. Om en ogynnsam utveckling inte stoppas tidigt, blir den med tiden 
svårare att rätta till. Därav är det viktigt att det finns regelbundna möten angående budgeten 
och om detta sker på rätt sätt minskar risken att budgeten överskrids (J. Bergstrand 2003). Det 
är ofta den som är på chefsnivå, till exempel ansvarig för en enhet, som håller i 
budgetdialogen med sina medarbetare (L. Samuelsson 2001). Blomqvist (2000) menar att när 
de ansvariga för dialog om budgeten leder det till ökad kostnadsmedvetenhet hos de anställda. 
Och som vi tidigare beskrivit har kostnadsmedvetenheten stor betydelse inom hälso- och 
sjukvården, detta beskriver även Holmblad Brunsson (2005). Dessutom menar vi att dialogen 
är viktig för budgetprocessens alla delar, det vill säga enligt vår modell. Holmblad Brunsson 
(2005) poängterar även vikten av dialogen, framförallt i linjeorganisationer där fördel är att 
personalen vet vem som bär ansvar, och det minskar risken för missuppfattningar. Dialogen 
är, som sagt, genomgående för alla våra processer. När vi diskutera dialogen i 
genomförandeprocessen, menar vi att arbetsledningen, genom dialog ökar motivationen hos 
de anställda. 

 

3.6.3 Uppföljning 
Ax et al (2005) tar upp flera syften med budgetuppföljningen, ett av dem är att analysera 
avvikelser mellan budget och utfall. Brorström (1995), Ax et al (2005) och Samuelsson 
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(2001) anser att någon form av rapporter eller prognoser bör vara utformade i en organisation. 
Detta ger ledningen möjlighet att reagera och sätta in åtgärder under budgetårets gång. 
Samuelsson (2001) menar vidare att om uppföljningen sker kontinuerligt med prognoser och 
rapporter, som utformas till exempel månadsvis, kvartalsvis eller teritialsvis, kan avvikelser 
upptäckas tidigt. Det som Samuelsson beskriver anser vi vara källan till framgång för 
budgeten. Om inte det finns ett välfungerande system med rapportering, kan inte ledningen 
åtgärda problemen i tid. Bokenstrand (2000) beskriver att risken med att företag inte 
analyserar och utvärderar prognoserna, är att de förlorar sitt syfte. Det anser även vi, eftersom 
det annars läggs för mycket tid och resurser på att ta fram rapporter och prognoser, utan att de 
analyseras och därmed till ingen nytta. Bokenstrand, fortsätter även hon att berätta, att både 
tid och energi ödslats på att ta fram verktygen utan att de kommer till användning. Det kan bli 
förödande för motivationen hos medarbetarna. En annan nackdel är att prognoserna och 
rapporterna, enligt Greve (1996), Bergstrand (2003) och Ax et al (2005), ibland kostar mer än 
det smakar. Innan rapporter och prognoser börjar användas bör företagen skaffa sig kunskap 
om vad det egentligen kostar företaget och vad deras vinning blir av att använda sig av dessa 
verktyg. Om nyttan inte överstiger kostnaderna för dem, bör företaget värdera om de kan 
analysera budgeten med en mindre kostsamt metod. 

 
Utifrån prognoserna och rapporterna kan det sedan förekomma uppföljningsmöten, där, enligt 
Ax et al (2005) ledningen bör utkräva ansvar för avvikelserna. Det är någon som ”äger 
problemet” alltså bär ansvaret. Den ansvarige ska kunna förklara avvikelsen. Även Bergstrand 
(2003) tar upp att den som fått ett ansvar utdelat till sig ska kunna förklara var och varför 
budgetavvikelser uppstått, men han menar att fokusen på detta dock har tonats ner, och vikten 
läggs mer på att finna åtgärder till problemen. Han beskriver dessa möten som ”ett 
sanningens ögonblick i det ekonomiska styrsystemet” och det är här budgeten blir verklig. 

 
Det är viktigt att budgeten följs upp i chefens närvaro, då chefen för med sig en känsla av 
allvar för situationen. Bergstrands et al (2002) beskriver budgeten som ”ett möte mellan 
människor”. Bergstrand (2003) tar även upp vikten av att rapporterna kommer ut i god tid till 
deltagarna vid mötet, annars kan det leda till att alla har dåliga ursäkter för att de inte är 
förberedda. Det kan i sin tur leda till att större delen av mötet går ut på diskussioner kring vad 
som står i rapporten istället och fokusen på själva uppföljningen försvinner. Utfallet ska sedan 
enligt Ax et al (2005) informeras och diskuteras ute i enheterna. Det uppstår lätt rykten bland 
medarbetarna och för att motverka detta ska fakta pressenteras.  
 

Ax et al (2005) beskriver att budgetuppföljningen innebär att budgeten jämförs med 
verkligheten. Detta är dock inte alltid självklart, det går att arbeta utan budgetuppföljning, 
men budgetens syfte minskar då till vis del. När, eller om, budgetuppföljningen görs ska den 
följa samma metod som vid uppställningen. Om den är utförd uppifrån och ner så ska den 
även följas upp uppifrån och ner och vice versa. Dessa uppföljningar ska sedan leda till att ge 
underlag för kommande års budgetar. Ax et al menar vidare att det är viktigt att lära av sina 
misstag, så om det är felberäkningar i årets budget ska det rättas upp i kommande års budget.  
 

I denna beskrivning av genomförandet, anser vi att det som vi berört är av vikt för vår studie. 
Denna del av processen har vi inte funnit i litteraturen som en egen process. Vi utformade 
därför denna process för att belysa vikten av motivationen och kostnadsmedvetenheten under 
hela budgetåret. Vi upplever att det finns ett glapp mellan budgetuppställningen och 
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budgetuppföljningen och tankegången kring budgeten måste finnas med under hela året för att 
ge motivation och kostnadsmedvetenhet hos de anställda. 
 

3.7 Sammanfattning av teoretisk bakgrund 
Tidigare användes budgeten för att kunna planera verksamheter, detta kan fortfarande ses som 
ett syfte med budgeten, men idag har syftet delvis övergått till att vara ett verktyg för att 
uppnå mål och delegera ut ansvar. Då ansvaret delegeras ut medför det en underlättnad i 
ledningens arbete, då detaljstyrningen minskar för dem. Dock har vi även tagit upp Wallander 
och Ax i detta kapitel och deras riktade kritik mot budgeten, de anser att planeringen blir en 
form av gissning. 
 

Det finns olika metoder för hur styrningen kan förekomma. I dag talas det mycket om 
målstyrning i större företag, då delas organisationen upp i delmål, som sedan utformar ett 
budgetunderlag. Styrning enligt denna modell kan medföra goda prestationsmått för ledare 
och skapar ett bra underlag för att koppla budget till verklighet. Vi tar även upp direktstyrning 
som främst används i mindre företag där cheferna har god detaljkunskap och chefen ger 
löpande direktiv för vad som ska göras. Det finns även en mellanform av dessa två metoder, 
nämligen programstyrning. Det positiva är att med denna styrningsform är att den leder till 
ökad motivation hos medarbetarna. Dock är den svårförståelig och svår att uppnå. En fjärde 
metod vi tar upp är att styra budgetlöst. Detta förespråkas starkt av, före detta VD på 
Handelsbanken, Jan Wallander, som förespråkar att företagen bör ”parera istället för planera”. 
Förutom detta finns det även olika typer av organisatoriska strukturer. Vi har valt att beskriva 
det utifrån två perspektiv. Det första är det vertikala styrperspektivet som innebär att 
ledningen delegerar ansvar och ställer krav nedåt i verksamheten. Funktionsorganisationen 
ingår i denna typ av perspektiv. Det andra är horisontellt styrperspektiv som passar i företag 
som har en stor kundfokus, här kan nämnas matrisorganisationer och divisionsorganisationer. 
I matrisorganisationen delas företaget eller delar av det upp i resultatenheter med 
konkurrerande klassificering. Divisionsorganisationen är lik matrisorganisationen, 
företagsledningen delar upp företaget i självständiga resultatenheter eller divisioner. Oavsätt 
vilken organisatorisk struktur som används finns det en viss nivå av decentralisering, alltså att 
ansvar delegeras ut till lägre nivåer i företaget. 

 
Vilket ansvar som delegeras ut beror på vad ledningen förväntar för resultat av en avdelning. 
Ett resultatansvar förutsätter att den ansvarige har relativt stor handlingsfrihet, då den 
ansvarige har ansvar för både intäkter och utgifter. Detta anser vi vara viktigt, eftersom det 
skapar motivation och kostnadsmedvetenhet hos de anställda. Ett kostnadsansvar delas ofta ut 
när det inte finns några naturliga intäkter i enheten. Det är inte helt vanligt att använda rent 
intäktsansvar, istället används bidragsansvar, som innebär att enheterna ansvarar för att 
intäkterna täcker tillverknings- och försäljningskostnader. Till sist kan det även finnas ett 
lönsamhetsansvar utdelat där enheten ansvarar för ägarnas avkastning. Vår vikt i denna 
undersökning ligger på budgetprocessen. I denna beskriver vi hur budgetuppställandet går till, 
genom uppbyggnads-, nedbrytnings- eller iterativ metoden. Vidare övergår det till 
genomförandeprocessen där de anställda behöver motivation, utbildning och vilja att hålla 
budgeten. Efter det behandlar vi syftena med budgetuppföljningen. Ett av huvudsyftena med 
denna process är att lära av sina misstag och göra förändringar till nästkommande år. Mycket 
av litteratur som behandlar budget, förespråkar kontinuerlig uppföljning till exempel i form av 
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prognoser och rapporter. I denna process ska mål följas upp, och om målen uppnås kan det, i 
vissa företag, ligga som grund för incitament till anställda. 
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4. BAKGRUND TILL EMPIRI 

4.1 Budget 
I den offentliga förvaltningen har budgeten använts i århundraden och det var inte förrän 
långt senare den började tillämpas i den privata företagsvärlden. Idag används budgetering i 
alla typer av organisationer. De viktigaste egenskaperna hos budgeten är att den är 
framåtriktad, påvisar ansvar i organisationen, uttrycks i monetära termer och beräkningar av 
intäkter och kostnader tillhörande en viss tidsperiod.  
 

4.1.1 Budgetens historia i hälso- och sjukvården 
År 1862 fanns det i kommunalförordningarna mycket begränsade regler för budget och 
räkenskaper. I stort sätt avsåg de regler som fanns budget- och redovisningsprocessen under 
räkenskapsåret och regler rörande bokslut. I början av 1900-talet kom flera reformer som inte 
innebar särskild stor förändring i sättet att se på budget. De reformer som kom innebar att 
man ville se ett ökat samband mellan god lånehushållning och ordnad budget, framför allt för 
i städerna. Så småningom blev det allt mer viktigt med en uppdelning på drifts- och 
kapitalposter både för städerna och landskommunerna och därför skulle snart skillnaden 
mellan städernas och landskommunernas budget suddas ut. Under 1950-talet blev 
landskommunerna större och detta ledde till en ökad satsning för att kunna införa mera 
avancerade budget- och bokföringsmetoder (G. Fihn 2005). I början av 1960-talet utvecklades 
istället något som kom att kallas för L-planen. Den är i sin utformning lik M-planen, både vad 
det gäller struktur och principer för redovisning (A. Anell 1990). 

 
I från L-planen utvecklades programbudgeteringen, där tanken var att knyta ihop en 
integrerad planeringsprocess med övergripande mål för verksamheten med program. 
Verksamheterna vid sjukhusen runt om i Sverige expanderade i snabb takt, samtidigt som det 
skedde omorganisationer, under 1970-talet. I en av reformerna förändrades rutinerna för 
anslagsbindning, där varje distrikt tilldelades specifika resursramar. Genom dessa ramar 
kunde landstingets centrala ledning fortfarande styra verksamheten inom distriktet. Ramarna 
var i princip uppbyggda kring drift- och kapitalbudgetar, det togs även fram löpande 
preliminära ramar för nästkommande år och dessa var sedan viktiga utgångspunkter i 
budgetarbetet (ibid.). 

 
I slutet av 1970-talet övergick fler och fler landsting över till den så kallade 
rambudgeteringen. Den innebär relativt stor förändring jämfört med den tidigare 
institutionsbundna anslagstilldelningen, det ledde till en ökad delegering av det ekonomiska 
ansvaret och befogenheter. I och med detta ökade också kraven centralt, eftersom distrikten 
tilldelats givna ramar att hålla sig inom. Rambudgeteringen är en resursorienterad 
budgetering, i och med detta är landstingens finansiella situation en central utgångspunkt i 
budgetarbetet (ibid.). 
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4.1.2 Budgetens syfte 
Enlig Anell (1990) var landstingens ekonomistyrsystem inte direkt finansiellt inriktat innan 
1970, i vissa landstingsredovisningar kunde endast information om kostnader finnas som 
sedan var uppdelade på olika resursslag och värdinstitutioner. Då var budgeteringens syfte att 
till huvudsak användas för att kunna få en administrativ sakkontroll. Anell (1990) fortsätter 
med att beskriva vilket syfte budgeten inom hälso- och sjukvården har idag. Han menar att 
den har fått en mer aktiv roll i ekonomistyrningen. Detta anser även Aidemark (1998) som 
skriver att budgeten fått en allt mindre betydelse som planeringsinstrument. Däremot har dess 
syfte blivit mer inriktat till att användas som ett verktyg för att delegera ut ekonomiskt ansvar 
med. Enligt vår mening sker förändringar långsamt inom landstingsvärlden. På något sätt 
måste förändringstakten öka. De inför förändringar till viss del, men ibland upplever vi att 
förändringarna inte implementeras fullt ut, ett exempel är att den offentliga verksamheten tar 
många ekonomiska ”lånord” från den privata sektorn.   

 

4.2 Professioner i organisationen 
Minskningen av hierarkin i organisationen medför att maktavståndet mellan professionerna 
minskar. Det i sin tur leder till att en decentralisering lättare kan införas i en organisation. Vi 
beskriver här vad maktens och professionens förhållande till varandra innebär för hälso- och 
sjukvården. Vi anser att det är speciellt viktigt inom hälso- och sjukvården att vara 
kostnadsmedveten, med tanke på deras knappa resurser. 
 

4.2.1 Hierarki  
Enlig Hallin et al (2003) definieras en hierarkisk organisation av att den övre nivån styr den 
underliggande nivån. Den vanligaste formen där hierarki förkommer är inom byråkratin. I en 
hierarkisk organisation sker styrningen genom olika regler och förordningar, där själva kärnan 
i styrningen är auktoriteten byråkraterna besitter. 

 
Lindvall (2001) gör en beskrivning att de flesta företag sedan länge har sin verksamhet 
organiserad efter att chefen står för ”tänkandet” och de anställda utför det som chefen tänkt. 
Denna spegling av hur verksamheter ska styras har sedan förändrats. Dels genom att 
maktavståndet mellan chef och anställda har minskat, det visar sig särskilt i frågan om vem 
som får vilken information i företaget. I de flesta fall får chefen tillgång till informationen 
först och i sin tur förmedlar denne informationen vidare till dem som är ämnad att ta del av 
den. 

 
Landstingsorganisationen är byråkratisk enligt Hallin et al (2003) och består av många 
hierarkiska nivåer. Den högsta formella ledningen som styr landstingsorganisationen är 
politikerna, de styr i sin tur den administrativa ledningen. Det fortsätter sedan med att den 
medicinska professionen blir styrd av administrationen, och till sist styr den medicinska 
professionen, den medicinska verksamheten och övrig vårdpersonal. Mintzberg (1983) anser 
att i hälso- och sjukvårdsorganisationer ger de professionellas kunskaper status och auktoritet. 
I och med detta, menar Hallin et al (2003), att den byråkratiska auktoriteten är svagare än den 
medicinska professionen. Vi har samma åsikt som Hallin et al om att läkarna är den starkare 
professionen. Läkaryrket, historiskt sätt, har och har haft en generellt högre status. Öhrming et 
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al (2001) belyser att om de olika professionerna får ett ökat organisationsintresse, leder det till 
att de inte upplever andra delar inom sjukhuset som negativa. Personalen börjar istället se hela 
sjukhuset som en gemensam enhet och det i sin tur medför en ökad sammanhållning.  

 

4.2.2 Makt 
Vi i Sverige vill inte gärna prata om makt. Ingen vill egentligen kännas vid den och ingen vill 
direkt erkänna att den har makt. Det som individen kan sträcka sig till, är att erkänna ett visst 
ansvar, detta beskriver Holmblad Brunsson (2002).   
 

Detta på grund av att makthavare i en organisation måste avvika från idealen på ett eller ett 
annat sätt. Det kan till exempel vara både inom den offentliga organisationen, men det kan 
även vara inom det privata näringslivet. Det är dock viktigt att makthavaren inte missbrukar 
sin makt över andra. Det vill säga människor får inte behandlas illa, det är därför viktigt att 
det finns klara regler för vad som är tillåtet (ibid.).  
 

Hallin et al (2003) menar att makt är att ha inflytande över något eller någon. Många gånger 
är det faktiskt maktfaktorn som gör att intressekonflikter löser sig. Inom hälso- och 
sjukvården får vi lätt den uppfattningen att det pågår någon form av maktkamp mellan 
ledningen och de professionella. Enligt vår mening har läkaren makten över den 
administrativa ledningen, eftersom de alltid kan säga: ”gå och gör operationen själv”. Då 
leder det till att den administrativa ledningen måste ge med sig. Författarna fortsätter 
diskussionen kring detta och menar att det egentligen kan vara en maktkamp, och att den 
förstärks genom deras föreställningar. Om de istället försöker bortse från sina föreställningar, 
skulle styrningen se annorlunda ut.  

 
Det behöver, enligt Aidemark (2004), inte vara reformer eller andra realistiska anpassningar 
som leder till ett hot mot de professionellas makt över verksamheten. Det kan vara att den 
ekonomiska informationen inte innehåller tillräckligt med underlag, för att ligga till grund för 
den ekonomiska styrning eller uppföljningen. Verksamhetschefen skulle därför kunna dra 
nytta av att utveckla sina kunskaper inom ekonomi, då detta skulle medföra mer makt, 
eftersom han besitter dubbelkompetens. 
 

4.2.3 Decentralisering 
Brorström (1995) menar att hälso- och sjukvården har decentraliserats allt mer, vilket har 
inneburit att de beslut som ska fattas rörande verksamheten har hamnat på de rätta 
organisatoriska nivåerna. Dessutom menar han att decentraliseringen har förflyttats längre ner 
i organisationen, och att detta har bidragit till att ansvaret blivit avsevärt mer tydligt och att 
kostnadsmedvetenheten ökat kraftigt. Vidare har även engagemanget hos de anställda ökat. 

 
Även Öhrmings et al (2001) studie om sjukhus bolagisering visar att en decentralisering har 
medfört positiva förändringar hos de anställda. I och med att de blev tilldelade mer ansvar och 
befogenheter, innebar det att personalen blivit mer flexibel. Dessutom fattades det snabbare 
beslut, eftersom de inte behövde ta vägen om den högsta ledningsgruppen. I Brorströms 
(1995) studie har dock de intervjuade påtalat att decentraliseringen kan gå för långt. Det kan i 
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ett framtida perspektiv leda till att det blir en allt för stark fokusering på den egna enheten och 
därför kan samarbete mellan enheterna försämras. För att detta ska förhindras behöver det ske 
en förbättring vad det gäller uppföljningen, så att inte för stora ansträngningar görs på att till 
exempel sammanställa olika typer av bedömningsunderlag.  
 

4.2.4 Politiker 
Enligt Hellström (2002) påverkar en politisk organisation styrningen på tre olika sätt. För det 
första väljer invånarna representanter som ska styra under en mandatperiod. Detta kan leda till 
att långsiktiga beslut som fattas, rivs upp om det sker ett eventuellt maktskifte. För det andra 
bygger en politisk organisation på konflikter, eftersom de har många olika värderingar och 
partipolitiska åsikter att ta hänsyn till. Den sista anledningen till att en politisk organisation 
påverkar styrningen är att de verkar under offentlighetsprincipen. De icke sekretessbelagda 
uppgifter som finns är offentliga för medborgarna och dess anställda. Det går därmed inte att 
hemliggöra informationen, till exempel när det berör hur stor andel av budgeten som ska 
användas till inköp för ett speciellt område, där det inte finns något egentligt behov utifrån de 
anställdas perspektiv.  
 
Mintzberg (1983) och Hallin et al (2003) anser att politiken står för ett ständigt konfliktfyllt 
arbete. Inom hälso- och sjukvården ska politikerna, enligt Hallin et al (2003), representera 
medborgarna. De har det yttersta ansvaret, vad det gäller hälso- och sjukvårdens kostnader, 
kvalitet och tillgänglighet. Som politiker står de inför flera dilemman, bland annat har de på 
ett eller annat sätt någon form av relation till sjukvården. Därmed kan det vara svårt att ta 
ställning ansträngda frågor. Enligt Blomgren et al (1999) bär politikerna trots allt det yttersta 
ansvaret. Vi anser att det finns svåra dilemman som politiker står inför och vi instämmer med 
ovannämnda författare. 
 

4.2.5 Läkare 
Den starkaste professionen inom hälso- och sjukvården är läkarkåren, enligt Aidemark 
(2004). Han menar vidare att överläkarna anser att de grundläggande uppgifterna som de har 
är att tillgodose patienternas behov och att det naturligtvis ska vara så. Detta leder dock till 
att, de istället anser att administrativ styrning och utveckling av nya styrsystem upplevs som 
onödiga sysslor. Det kan därför uttryckas att överläkargruppen har råkat komma utanför 
styrsystemet och detta i sin tur har föranlett att de inte har engagerats tillräckligt i de 
förändringsarbeten som utförs i organisationen. Den troliga orsaken är att kommunikationen 
har brustit och därför saknas förståelse för förändringar. Enligt Hallin et al (2003) är 
läkarkåren tillräckligt starka för att påverka både politiker och administrativ personal och får 
därför stort inflytande i hälso- och sjukvården.   
 

I Aidemarks (2004) studie av Helsingborgs lasarett AB och Ängelholms sjukhus AB, visade 
det sig att på Helsingborgs lasarett delades läkarkåren upp i två olika grupper. Den ena 
gruppen ansåg att bolagsformen stimulerade dem till att, istället för att tänka på sjukvårdens 
kostnader, föra tankarna mot att förändra sjukvårdens intäkter och prestationer. Däremot 
ansåg den andra gruppen att den nya bolagsformen skulle komma att strida emot sjukvårdens 
grundtanke. Anledningen var att de ansåg att sjukhuset i bolagsform skulle leda till 
felprioriteringar. De var även negativa till den vård som de bedrev, vården började istället 
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kallas för produktion och somliga läkare var rent av fientliga emot bolagsformen. På 
Ängelholms sjukhus var tongångarna mer positiva hos läkarkåren. Här ansåg läkarna att de 
fått en professionell styrelse. Denna styrelse skapade en positiv anda och en framtidstro. De 
fyllde också de behov som sjukhuset behövde och såg till vad som är bäst för just Ängelholms 
sjukhus. De ansåg också att det fanns en förståelse mellan administrativ personal och 
sjukvårdspersonal, det vill säga att de utbytte kunskap med varandra. Är det då i själv verket 
ägarformen som gör det, eller kan det rent av vara hur ledningen får sin personal till att 
samarbeta? 
 

4.2.6 Sjuksköterskor  
Historiskt sett har sjuksköterskorna varit underordnad läkarna. Deras avstånd till läkarna har 
alltid varit större, än avståndet mellan sjuksköterskorna och undersköterskorna. 
Sjuksköterskorna har sedan genom olika reformer försökt att profilera sig. Blomgren (1999) 
menar vidare att sjuksköterskorna försökt profilera sig i bland annat omvårdnad, men detta låg 
trots allt väldigt nära undersköterskornas arbetsområde. Därför har också det administrativa 
området fått en viktig betydelse för sjuksköterskerollen, där de funnit en nisch. När vi läser 
Blomgrens studie får vi en uppfattning av att sjuksköterskorna har kunnat anpassa sig mycket 
bättre till den föränderliga situationen jämfört med läkarna inom hälso- och sjukvården. Med 
det menar vi att det är mindre komplicerat att förstår förhållandet mellan ekonomin och 
vården. Sjuksköterskorna har kunnat lättare kunnat anpassa sig till de ekonomiska 
förändringarna, vilket dock medfört att de fått mindre tid till patientvård. 
 

4.2.7 Kostnadsmedvetenhet 
I rapporten Iakttagelser om landsting från Finansdepartementet 1 april, 2005, skriver 
författarna att landstingen är i behov av ett distinkt ledarskap och samarbete, och därför måste 
det tydliggöras vilka befogenheter och ansvar, de har i verksamheten. Hellström (2002) visar i 
sin studie att resultatenheter har positiva effekter i den offentliga sektorn. På de lägsta 
nivåerna har det ekonomiska tänkandet blivit ett naturligt inslag i det dagliga arbetet. 
Författaren uppger att bland annat produktiviteten och kostnadsmedvetenheten har ökat. 
Vidare menar författaren, för att öka de anställdas förståelse och medvetenhet, gäller det att de 
får utbildning och information. Vi instämmer med Hellström, då det inte kan förväntas av 
individerna att de ska genomföra besluten, utan att ha egentlig kunskap om det. 

 
Även Blomgren (1999) visar att resultatansvar medför ökad kostnadsmedvetenhet, men då 
hos sjuksköterskor. De upplever ”stolthet i att veta hur mycket som förbrukas och vad det 
kostar”. Kostnadsmedvetenheten tar sig också i uttryck vad det gäller planeringen av 
personalen, till exempel välplanerade scheman. Gunnarsson (2003) menar att 
kostnadsmedvetenheten inte får drivas så långt att kvaliteten på vården försämras, därför 
gäller det att ha en noggrann övervakning på aspekterna kring vårdkvalitet. 
 

4.3 Budgetprinciper 
Här beskriver och diskuterar vi olika budgetprinciper som har betydelse för hälso- och 
sjukvården. Vi har valt att ta med nollbasbudgetering för att det är en alternativ 
budgetprincip som används till viss del inom den offentliga sektorn. Rambudgeten är en 
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annan princip som även den används inom offentlig förvaltning, därför vill vi beskriva dess 
innebörd. Målstyrning har blivit allt mer vanligt förekommande i den privata sektorn och ett 
initiativtagande till denna princip kan även ses i den offentliga sektorn.  

 

4.3.1 Nollbasbudget 
Enligt Ax et al (2005) började nollbasbudgeteringen användas i USA av flera stora företag. 
Det är idag i den offentliga sektorn som använder sig av den, men den passar även bra i 
organisationer som är utsatta för konkurrens. Nollbasbudgetering är väldigt tids- och 
resurskrävande, då den alltid startar med ett blankt papper. Av denna anledning görs därför 
inte nollbasbudgeten varje år, utan oftast bara var tredje år eller om en organisation kraftigt 
ändrar inriktning. Metoden är kritiserad för att den inte tar hänsyn till det historiska 
perspektivet. Kritikerna menar att företagets historia ska användas som människor använder 
sina erfarenheter, det vill säga att lära av sina handlingar Detta görs inte vid användandet av 
nollbasbudgetering.  
 

4.3.2 Rambudget 

 
Figur 7: Resurs- och tjänsteflöden vid rambudgetering. Källa: Anell (1990), s 56  
 

Enligt Jönsson et al (1987) är rambudgeten en modell där det ekonomiska utrymmet anges i 
ekonomiska ramar, och inom dessa ska verksamheten bedrivas. Enligt Anell (1990), är 
ramarna baserade på traditionella prestationsmått, som vårddagar och läkarbesök. Författaren 
anser dessutom att detta inte är tillräckligt med underlag för att sätta upp budgetramar. Anell 
förklarar vidare att den politiska ledningen utgår från tidigare års budgetar när de delar ut 
resurserna till basenheterna. Budgeten fördelas sedan ut på liknande sätt till klinikerna och 
avdelningarna. Jönsson et al (1987) beskriver att enheterna ställer upp sin egen detaljbudget 
för sin verksamhet. Anledningen till att landstingen började använda sig av denna metod var 
bristen på kopplingen mellan medicinskt och ekonomiskt ansvarstagande i organisationen. Ett 
annat syfte med denna metod är att förkorta beslutsvägarna inom landstingen. Enligt Anell 
(1990) vill man från centralt håll markera basenhetsledningens ekonomiska ansvar. 
 

Anell fortsätter belysa följande, att problemet ligger i att politikerna styr och tilldelar 
verksamheten resurser, men att de i själva verket inte vet de egentliga kostnaderna för 
verksamheten. Denna föreställning har vi också. Hur väl stämmer budgeten egentligen 
överens med de verkliga kostnaderna i de båda organisationerna? Det är möjligt att det även 
kan ses i den privata sektor, men utifrån den ekonomiska litteraturen som vi läst, kan vi inte 
finna belägg för detta. Till viss del, efter att rambudgeteringen införts, enligt Anell (1990), har 
detta problem arbetats bort. Dessutom är informationssystemen ofullständiga. Ett annat 
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problem är att rambudgetens syfte är att ge klinikerna ramar för kostnader som de kan 
påverka, vilket utesluter indirekta kostnader. Inom somliga enheter är det dessutom kostnader 
som är marginellt påverkbara, till exempel i serviceenheterna. Även Aidemark (1998) 
beskriver att inom Landstinget Kronoberg blev de tilldelade en summa pengar, en ram, som 
de sedan skulle anpassa sig till. Enligt Anell (1990), kan det finnas lösningar till de 
styrningsproblem som rambudgeteringen inte klara att ta hänsyn till. Lösningarna på lokal 
nivå kan vara att införa beställar-utförarmodellen och att ge dem ett ökat kostnadsansvar. 

 

4.3.3 Målstyrning 
Rombach (1991) anser att det inom offentlig verksamhet finns mål som inte stämmer överens 
med varandra, de är helt enkelt inte förenliga med varandra. Dessa typer av målkonflikter blir 
synlig vid införandet av målstyrning. Målkonflikter av detta slag är ofta vanliga inom 
offentlig verksamhet. Det saknas också intresse av att se om målen verkligen har uppfyllts. På 
S:t Görans sjukhus använder de sig av målstyrning och målen sätts upp gemensamt med 
ledningen. Därefter blandar sig inte ledningen i hur de uppnår sina mål, det viktiga är att de 
uppnår sina mål. Att ställa upp mål är viktigt för många företag och vi ser inga hinder för att 
den offentliga sektorn skulle kunna implementera denna princip, men vi anser att det är 
viktigt att de har möjligheter till uppföljning. 

 
I Aidemarks (2004) studie om bolagiseringen i Region Skåne, ansåg de anställda att de mål 
som ställts upp var rimliga. Detta i sin tur motiverar dem till fortsatt arbete. Han menar att 
målkonflikter och prestationsmätningar kan förbättra effektiviteten i organisationen.  

 
Att vården inte är särskilt intresserad av att genomföra reformer har även Aidemark (1998) 
tagit upp. Han skriver att vår svenska sjukvårdsorganisation åskådliggör motstånd till vissa 
förändringar. Därför blir strategisk ledning mer besvärlig i organisationer som styrs politiskt, 
då dessa inte har sitt säte nära verksamheten. Detta leder till att det är svårt att formulera 
övergripande mål. 

 

4.4 Budgetprocess 
Vi beskriver budgetprocessen på samma sätt som i tidigare kapitel. Dessa processer skiljer 
sig inte särskilt mycket åt, vare sig de är offentligt ägda eller privatägda. Därför vill vi 
redogöra hur processerna tillämpas i den offentliga hälso- och sjukvården.  
 

4.4.1 Uppställning 
En svensk hälso- och sjukvårdsbudget har en fast karaktär som tradition, enligt Bergstrand et 
al (2002). Det vill säga, den ändras inte under årets gång. Det är ofta vanskligare att dela ut en 
rättvis budget i den offentliga sektorn då intäkter inte uppstår på samma sätt i verksamheterna. 
Budgeten ställs upp långt innan budgetåret börjar. Detta baseras på den troliga 
tillströmningsutvecklingen av patienter. Sjukhusen blir tilldelade anslag som stämmer överens 
med budgeten och dessa anslag förväntar sig staten att de ska hushålla med. Effekten av detta 
blir ofta att systemet medför en ökad patienttillströmning och det i sin tur gör att det skapas 
vårdköer och i värsta fall kan detta resultera i att vissa sorters patienter måste avvisas.  
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4.4.2 Genomförande 
Varför budgetdialogen började praktiseras i den svenska budgetforskningen, beror enligt 
Bokenstrand (2000), på att det fanns en reaktion mot ett strikt förvaltningsrättsligt synsätt. 
Rent generellt kan det sägas att en budgetdialog sker med tillit och förtroende mellan dess 
parter.  
 

Aidemark (1998) menar att informationssystemen som finns inom hälso- och sjukvården är 
uppbyggda från ett centralt perspektiv och är därför bristfälliga. Om informationen inte 
förmedlas av politikerna till verksamhetsansvariga, menar författaren att den blir oanvändbar. 
Det är därför svårt att relatera informationen till det som sjukvården producera. Bokenstrand 
(2000) diskutera också att om aktörerna, ska kunna föra en budgetdialog, måste de ha 
förmågan att överväga andras åsikter. Aktörerna måste inse att även de kan ha fel och 
”erkänna” detta i diskussionens hetta, och sedan ompröva sina preferenser. Det har också 
visat sig att budgetdialogen inte blir lika inriktad på detaljer som den tidigare varit, utan 
fokuseringen är nu riktad mot övergripande frågor och måldiskussioner. Vi instämmer även 
här med vad författarna tar upp, eftersom utan en dialog mellan parterna, blir det ingen 
förståelse dem emellan. 

 

4.4.3 Uppföljning 
Bokenstrand (2000) visar att månadsrapporter har haft positiva effekter inom den offentliga 
sektorn. Dessa rapporter har inneburit att ledningen har blivit mer uppmärksam på 
budgetavvikelser som uppkommer under budgetåret. Däremot var de mer kritiska mot 
månadsrapporterna på lokal nivå. Detta på grund av att de inte uppfattade vad rapporternas 
värde och relevans hade för betydelse. 
 

I Aidemarks (1998) avhandling diskuterar han att det tidigare inte fanns en tillstymmelse till 
ekonomiska planer eller uppföljningar på kliniknivå inom hälso- och sjukvården. Denna 
forskning påvisar att om regelbunden uppföljning av budgeten sker leder det till förändring i 
styrningen av ekonomi, det vill säga kostnadsminskningar. Uppföljningen ser vi som en 
mycket viktig del i budgeten, då jämförelser kan göras med tidigare år, och kostnads- och 
intäkts ökningar respektive minskningar kan utläsas. 

 
Även Hellström (2002) poängterar vikten av att budgeten får utgöra en bas för kommande års 
resurstilldelning. Risken är dock stor att uppföljningen mindre betydelse och istället förläggs 
fokusen på kommande års budgetprocess. Att prognoser arbetas fram under årets gång, 
medför ett lyft för uppföljningsprocessen. Vid årets slut ska budgeten sedan kunna jämföras 
mot utfallet. På detta sätt kommer uppföljningen att tjäna sitt syfte. Vi anser att Aidemarks 
och Hellströms tankar kring uppföljningen är riktiga och vår åsikt är att budgetuppföljningen 
är A och O i hela budgetprocessen. Författaren fortsätter sin diskussion om att 
budgetuppföljningen kan ske på både lokal och central nivå. Om uppföljningen sker på lokal 
nivå handlar det om att påverkar de individer som arbetar där. Det kan eventuellt vara en 
diskussion kring hur ett eventuellt positivt resultat ska återföras till verksamheten. På den 
centrala nivån rör det sig mer om övergripande frågeställningar av strategisk karaktär.  
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Att utforma en budget som ett kontrakt, där repressalier och belöningar medföljer, kan vara ett 
alternativ enligt Aidemark (1998). Diskussionen fortsätter med att det existerande 
budgetsystemet verkar i motsatt riktning. Om budgeten inte hålls blir påföljden att landstingen 
får ökade anslag kommande år. Detta har inte vi kunna se, utan snarare tvärtom. Författaren 
beskriver vidare att läkarna inte tycks ta hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna som de 
egentligen har möjlighet till. I och med att läkarna har en stark position i organisationen som 
beslutsfattare kring de medicinska ställningstaganden, påverkar detta besluten direkt och i sin 
tur påverkas kostnaderna och resursutnyttjandena indirekt. 

 

4.5 Lagar 
Vi har valt att ha med ett kapitel om lagar som påverkar och styr de båda organisationerna 
på ett eller ett sätt. Vi vill synliggöra dessa då de har betydelse för organisationernas 
budgetarbete. Vi har valt att beskriva lagen om budget i balans från Kommunallagen som 
reglerar att de offentliga budgetarna måste visa att intäkterna överstiger kostnaderna. Vi har 
även valt att beskriva Stopplagen som är en proposition som diskuteras i riksdagen. För S:t 
Görans sjukhus innebär Stopplagen att de inte längre får ta emot privatbetalande patienter, 
vilket till viss del förändrar deras ekonomistyrning. 
 

4.5.1 Lag om budget i balans 
Landsting och kommuner styrs av Kommunallagen, enligt denna lag måste landstingen och 
kommunerna upprätta budget för nästa budgetår och intäkterna ska överstiger kostnaderna 
(Kommunallagen 8 kap 4 §). Vidare ska budgeten innehålla en plan för verksamheten och 
ekonomin, och i denna ska det även ingå mål som är ”av betydelse för god ekonomisk 
hushållning”.  
 

I 8 kap 5a §, står det följande; 
 

”Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det 
negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt 
balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren.” (Kommunallagen 
8 kap 5a §). 

 
Detta innebär att kommunernas och landstingens tidsfrist att göra upprättning vid ett negativt 
resultat ökade med ett år sedan lagändringen. Om resultatet efter år ett är negativt ska det 
regleras i en budget som går över en treårsperiod, enligt 8 kap 5a §. Efter treårsperioden ska 
en balans mellan intäkter och kostnader vara upprättad. Vi frågar oss då vad detta ger för 
effekt för landstingen som till stor del styrs av budget. Vi anser att budgeten till viss del 
mister sin effekt som styrverktyg i och med denna lag. Den föranleder inte någon form av 
bestraffning, dock kan det bli tal om tvångsförvaltning. Som vi förstått det måste det gå 
väldigt långt innan en bestraffning utfärdas. 
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4.5.2 Stopplagen 
Stopplagen är idag en pågående politisk debatt kring en proposition från regeringen. Det 
föreslås i Prop:145 en lagändring som innebär en del förändringar för driften av S:t Görans 
sjukhus. Stopplagen innebär att varje landsting måste ha ett sjukhus som drivs i den egna 
regin. Vidare tar den upp att landstingen inte får överlämna sin drift av hälso- och sjukvård till 
ett sjukhus som har som syfte att ge vinst åt ägare eller liknande. Dessutom måste den 
organisation eller verksamhet som säljer tjänster via avtal till landstinget uteslutande drivas 
med offentlig finansiering, det vill säga att organisationen eller verksamheten inte får avhjälpa 
några privatbetalande patienter. Denna proposition kommer från regeringen och de föreslår att 
den ska träda i kraft den 1 januari 2006, dock gäller det inte sådana avtal om drift som har 
trätt i kraft före lagens fastslagits. (Prop. 2004/05:145).  

 
Som det ser ut idag tar S:t Görans sjukhus emot patienter i huvudsak i uppdrag från 
Stockholms läns landsting (SLL), men även privatbetalande- och privatförsäkrade individer 
antingen privata eller via företag. Stopplagen skulle för dem innebära att de inte kan fortsätta 
producera vård för privatbetalande kunder och att de inte får bedriva vård i vinstsyfte 
 

4.6 Nya marknader för sjukvården 
I dagens samhälle sker det ständiga förändringar. Även dagens hälso- och sjukvård måste 
ständigt utvecklas, det ställs andra krav på vårdgivarna från vårdtagarna, eller ”kunderna”. 
De kräver god tillgänglighet, service och bemötande. Vi har därför valt beskriva 
kostnadsutvecklingen för hälso- och sjukvården, detta med tanke på att resurserna ständigt 
minskar i förhållande till efterfrågan och att vi så småningom blir tvungna att utforska 
alternativa marknader. Det har delvis gjorts med hjälp av New Public Management (NPM) 
som vi nedan ger en beskrivning av. 

 

4.6.1 Kostnadsutveckling 
Aidemark (1998) skriver att det är mycket svårt att bedöma vilka sjukvårdens egentliga 
kostnader är. Det som kan förklara kostnadsvariationer mellan landstingen, är dess 
ekonomiska potential, sjukvårdssysmets struktur och organisation. Författaren fortsätter 
diskutera Sverige i jämförelse med andra industrialiserade länder och menar att vi inte är 
unika. Ju mer resurser ett land har tillgång till, desto mer resurser kommer att gå till 
sjukvården. Detta på grund av att hälso- och sjukvården ständigt är i behov av mer resurser 
och på grund av det stiger kostnaderna för sjukvården. Detta är ett samband mellan 
resurstillgång och förbrukning. Orsakerna till variationerna i resursförbrukningen är inte helt 
klara, men det leder till problem när resurstillgångarna minskar. 

 

4.6.2 New Public Management 
I slutet på 1970-talet introducerades ett företagsmässigt och marknadsmässigt förhållningssätt, 
för att försöka få en mer professionell styrning i den offentliga verksamheten – detta fick då 
benämningen New Public Management (NPM). Nordgren (2003), fortsätter att beskriva NPM 
som den offentliga verksamhetens entreprenörskap. Både Nordgren (2003) och Blomgren 
(1999) beskriver NPM som ett kluster av idéer som är lånade från den privata sektorn. Där 
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ligger betoningen på kostnadskontroll, decentraliserat ledningsansvar, uppbyggnad av 
marknader för att kunna använda beställare- och utförandemodeller och mer vikt på att ha 
ansvar för den kvalitet som vårdgivaren ger till sina kunder. Genom att lägga särskild 
betoning på kundansvaret, går det genom NPM, att öka kontrollen av den professionella 
yrkeskategorin. Detta i sin tur för att förstärka medborgarnas rättigheter att få vara kunder och 
finansiärer på en offentlig marknad. Genom att se hälso- och sjukvården ur flera perspektiv, 
precis som Balanced Scorecard gör, anser vi att NPM har vissa fördelar till förbättring av 
ekonomistyrningen i sjukvården.  
 

Detta begrepp har delvis fått genomslag i praktiken, detta delger Blomgren (1999) i sin studie. 
Inom sjukvården har det inneburit att språkstilar från managementområdet har införts i 
organisationen, men det har även lett till andra rutiner vad det gäller uppföljning och 
delegering. NPM har däremot mött motstånd på sjukhusen när den kombinerats med de 
medicinska och politiska dialogerna. Enligt Nordgren (2003) gäller det bland annat 
diskussionerna kring besparingar, en viktig fråga i denna diskussion är vilket ansvar som ska 
tas och hur det ska utkrävas om eventuella nedläggningar ska göras. På något sätt ser vi det 
som att det offentligt ägda sjukhuset inte kan utsättas för samma hot av nedläggning, som ett 
privat ägt sjukhus kan. Det privata alternativet lyder trots allt under Aktiebolagslagen och kan 
därför begäras i konkurs om det inte finns tillräckligt med finansiärer. I detta läget finns det 
fördelar av att vara offentlig ägt, eftersom deras intäkter baseras på skattebetalande invånare. 
 

4.6.3 Privatisering  
Begreppet privatisering innebär att statliga plikter eller tillgångar blir överförda eller utsålda 
till den privata sektorn. Ett exempel på detta kan vara när privata aktörer tar över 
vårdproduktionen som tidigare varit landstingsägd. En privatisering kan vara väldigt 
komplicerad och vägen från att vara landsting till privat aktör kräver väl utarbetade 
förberedelser, enligt Gunnarsson (2003). Vi vill dock poängtera att privatiseringen av vården i 
Sverige inte är ren privatisering då den fortfarande finansieras med offentliga medel. Jönsson 
et al (1987) skriver om debatten kring privatiseringen i Sverige. Att debatten inte handlar om 
en total privatisering, utan att den privata sektorn tar över produktionen eller driftansvaret. 
Det finns både positiva och negativa exempel på privatisering inom vården. Det som kan vara 
positivt med en privatisering av vården är att det kan gynna kontinuiteten och tillgängligheten, 
och detta leder till ökad effektiv i vården. I och med att en privatisering genomförs kommer, 
enligt Öhrming et al (2001), de anställda att få upp den medicinska etikens huvudfrågor till ett 
högre plan i organisationen. Det gäller inte bara hur vården ska bedrivas, utan nu handlar det 
också om strategiskt ställningstagande vad det gäller de investeringar som de gör och kommer 
att göra i framtiden. 
 

Jönson et al (1987) menar att problemen med privatiseringen, kan vara hur vårdkvaliteten ska 
säkras. Det är viktigt att utföraren inte utför mer än det som behövs enbart för att få in mer 
pengar för det. För att risken med detta ska minimeras är det viktigt att beställaren är 
medveten om problemet och att det finns krav på utföraren. De nackdelar som kan ses komma 
med en privatisering är till exempel att landstinget misslyckas med att skapa incitament för 
agerande på lång sikt. En privatisering, kan enligt Gunnarsson (2003), medföra negativa 
sociala och samhällsekonomiska effekter. Detta anser vi vara viktigt för att det inte ska bli 
”amerikaniserat”, det vill säga att det inte längre är betydelsefullt att vårda, utan att tjäna 
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pengar på de individer som kan betala vård. Det är verkligen angeläget att sköta en 
privatisering under kontrollerade former, där patienter inte kan betala sig in i vårdsystemet.  
 

I andra studier, har tillsatta styrelser i före detta offentliga organisationer, enligt Aidemark 
(2004), anpassat sig till de offentliga traditionerna. Detta har dock inte gjorts i Aidemarks 
studie av bolagiseringen i Region Skåne. De tillsatta styrelserna har enligt författaren inte 
påverkats av den tidigare offentliga traditionen. Bolagen har givits stora handlingsmöjligheter 
och gjort stora ansträngningar vad det gäller förändringsarbete. 
 

4.6.4 Konkurrens 
Enligt Aidemark (1998) finns det flera olika sätt att möjliggöra konkurrens på. För det första 
kan det uppstå om en offentlig verksamhet skulle privatiseras och sedan tillsammans med 
andra privat företag på marknaden börja konkurrera om kunder. Ett annat exempel kan vara 
att offentliga verksamheter börja konkurrera med varandra om att få kunder. Ett tredje 
alternativ är att offentlig verksamhet börja bedriva handel med den marknad som finns 
utanför den interna. Författaren tror dock inte det är lösningen på att kunna effektivisera den 
offentliga sektorn, och menar att det kommer att skapa nya problem för de byråkratiska 
offentliga organisationerna. Hellström (2002) anser däremot att konkurrens kan leda till att 
motivationen ökar. Han menar att de anställda kan förefalla negativa till en början att 
verksamheten ska utsättas för konkurrens, men att de uppvisade stolthet när de lyckats ta hem 
kontrakt över de privata entreprenörerna. 
 

4.6.5 Beställar-utförarmodell 
Beställar-utförarmodell (BU-modell) kan sägas vara en form av kontraktsstyrning. Detta har 
enligt Hallin et al (2003) funnits i flera hundra år. Dock har det inte rört sig om stora 
komplexa verksamheter, vilket det gör idag. Med kontraktsstyrning menar författarna att den 
verksamhet som tidigare var offentligt ägd läggs ut på entreprenad. I de kontrakt som skrivs 
mellan beställare och utförare, definieras vad utförarna ska göra och hur stor ersättning de får 
från beställarna.   
 

Det kan diskuteras vilka effekter som beställar-utförarreformer medför. Aidemark (2004) har 
funnit att administratörer och läkare har utvecklat mer gemensamma intressen. Bland annat 
vad det gäller intresse för ekonomisystem, personaladministrativa system och 
patientadministrativa system. Det var givetvis också på grund av att läkarna försökte finna ett 
samband mellan aktiviteter och resursförbrukning. Det har visat sig att framför allt 
verksamhetschefer har en allt mer förändrad attityd för ekonomiska frågor. Dem har visat sig 
vara positiva, och att det inte alls är säkert att verksamheten behöver bedrivas i privat regi för 
att få till stånd förändrade villkor för sjukhusverksamheten. Enligt en del av 
verksamhetscheferna finns det mer att göra vad det gäller att förbättra styrverktygen och den 
ekonomiska uppföljningen. Därför kan det sägas vara själva det organisatoriska 
engagemanget hos individen som gör att de är positiva till förändringar. 
 

I en annan undersökning tar Blomgren (1999) upp att Stockholmsmodellen varit ett positivt 
exempel av beställar-utförarmodellen. Där visade utvärderingen att produktiviteten ökat, 
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köerna hade minskats och trots det var det patienterna som var i fokus. I Hellströms (2002) 
studie har det visat sig att vid införandet av BU-modell är det viktigt att det utvecklas en 
affärsmässig relation mellan beställare och utförare. Detta för att kunna få en överblick över 
det ansvar som råder. 
 

4.7 Sammanfattning empirisk bakgrund 
Detta kapitel är en bakgrund till vår empiri, där vi beskriver budgeten i hälso- och sjukvården. 
Vi har i den empiriska bakgrunden beskrivit att budgeten i Sverige, har sitt ursprung från 
1862, från den dåvarande offentliga sektorn. Vi beskriver även olika förändringar som skett 
sedan dess. Somliga avsnitt i detta kapitel påminner om vår teoretiska bakgrund, då vi lagt 
upp dessa med liknande struktur. 
 

Vi anser att det är viktigt att lyfta upp hur hierarki, makt och professioner påverkan på hälso- 
och sjukvården. Den offentliga hälso- och sjukvården är en byråkratisk organisation och 
består av flera hierarkiska nivåer. De består av politikerna och den administrativa personalen, 
läkarna och sjuksköterskorna, som alla besitter olika makt i och med sin profession i 
organisationen. Dock är det viktigt för ledningen, det vill säga politikerna att decentralisera ut 
ansvar till de underställda, eftersom att en lyckad decentralisering kan leda till ökad 
kostnadsmedvetenhet, borde den vara betydelsefullt för landstingen, då de har begränsade 
resurser att hushålla med.  

 
De budgetprinciper som är speciellt relaterade till hälso- och sjukvården är 
nollbasbudgetering, ramstyrning och målstyrning. Här kan vi se att det är rambudgetering som 
till största del används inom landstingen. Målstyrning finns även inom de offentliga 
verksamheterna, men denna princip uppfattade vi inte på Blekingesjukhuset, däremot arbetade 
S:t Görans sjukhus mer med målstyrning.  

 
Vi beskriver budgetprocessen utifrån vår egen modell, men vi vill framhäva somliga fragment 
som är speciella för hälso- och sjukvården. De huvudsakliga skillnaderna i 
budgetuppställningen är att budgeten ställs upp tidigt på året och sedan ändras budgeten inte 
under tidens gång, vilket i slutändan kan skapa längre vårdköer. Budgetgenomförandet är i 
den offentliga sektorn, till viss del bristfällig. Det finns till exempel svårigheter i att få fram 
information för vad som produceras i sjukvården. Detta gör att informationen i rapporterna 
inte blir fullt så täckande och därför kan inte uppföljningen ske på ett tillfredsställande vis. 

 
Det finns också lagar som påverkar hälso- sjukvårdsorganisationernas budgetar i olika 
avseenden. Först har vi lagen om budget i balans som rör den offentliga sektorn, den är 
stadgad i Kommunallagen. Vidare har vi Stopplagen som bland annat innebär att landstingen 
inte får överlämna sin drift av hälso- och sjukvården till ett sjukhus i privat regi som har för 
syfte att dela ut vinst åt sina ägare. Stopplagen är hittills proposition och har inte vunnit laga 
kraft. Dessa lagar har bland annat medfört att det utvecklats nya tankesätt kring hur hälso- och 
sjukvården ska finansieras i framtiden. Idag är dock vården inte enbart privat finansierad, utan 
den offentliga verksamheten finansiera även den privata vården! När hälso- och sjukvården 
privatiseras utsätts den offentliga sektorn för konkurrens. En form som har etablerats i den 
svenska sjukvården är beställar-utförandemodellen. 
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5. Empiri och analys 
5.1 Blekingesjukhuset 
Sverige har 18 landsting och två regioner (Skåne och Västra Götaland). Landstingens främsta 
uppgift är att bedriva hälso- och sjukvård åt sina medborgare 
(http://www.skl.se/artikel.asp?C=444&A=283 ). Landstingen är alla uppbyggda på liknande 
sätt. Blekinge läns landsting är en så kallad linjeorganisation. Blekingesjukhuset har ett 
upptagningsområde på 150 000 invånare. Blekinge läns landsting har två sjukhus, det ena i 
Karlskrona och det andra i Karlshamn. 

 
Figur 8 Organisationsschema för Blekinge läns landsting. Källa: www.ltblekinge.se, (Hämtat 2005-05-08) 
 
Överst i organisationen är landstingsfullmäktige, som omfattas av 47 ledamöter, vilka röstas 
fram i val vart fjärde år. Bohlin (2003) skriver att fullmäktige bestäms utav hur många röster 
partierna har fått och därav får de ett visst antal ledamöter. Valet och antalet är reglerat i 
kommunallagen. Deras huvuduppgift är att ta beslut i ”principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt för kommunen eller landstinget” (Bohlin 2003). De kan även delegera ut ansvar, 
genom att tillåta verksamheterna att fatta egna beslut. Övriga beslut som 
landstingsfullmäktige ska ta är bland annat om verksamhetens mål och riktlinjer, budget, 
skatter och andra viktiga ekonomiska frågor, val av ledamöter, val av revisorer, 
årsredovisning och folkomröstning i kommunen eller landstingen (KomL 3 kap 9 §). 
Nedanför dem kommer sedan landstingsstyrelsen som utses av landstingsfullmäktige. I 
landstingsstyrelsen sitter 15 ledamöter och 7 ersättare, från olika politiska partier. Enligt 
Bohlin (2003) är detta det centrala förvaltande organet. I Blekinge läns landstings 
revisionsberättelse (2004) beskrivs landstingsstyrelsen som en motsvarighet till regeringen. 
Aidemark (1998) gör följande beskrivning: på den centrala nivån är det landstingsdirektören 
som är ansvarig inför landstingsstyrelsen. Däremot på sjukhusnivå är det sjukhusdirektören 
som är ansvarig inför den politiska förvaltningsledningen. Om det utformas administrativa 
reformer på central nivå, kan det även gälla sjukhuset och dessa typer av beslut fattas på 
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landstingsmöten. På kliniknivån är det klinikchefen som är ansvarig inför sjukhusdirektören, 
och under denne finns sedan en avdelningsföreståndare.  
 

5.1.2 Intervjupersoner på Blekingesjukhuset 
Ekonomichefen på Blekingesjukhuset har arbetat på sjukhuset sedan 1978. Hon är utbildad på 
socialhögskolan, med inriktning på ekonomi, framförallt kommunalekonomi och redovisning. 
Ekonomichefens arbetsuppgifter har förändrat sin karaktär och idag innebär det att hon till 
större delen är ansvarig för personalfrågor och arbetsledning. Givetvis ingår även budget och 
redovisning i hennes arbetsuppgifter. Hon lägger inte lika mycket tid på budgetarbete som 
hon gjorde för några år sedan. Förr bestod merparten av arbetet av att sammanställa och 
processa äskanden från klinikerna. 

 
Klinikchefen för ortopedkliniken på Blekingesjukhuset har haft sin befattning i cirka två år. 
Dessförinnan arbetade han som läkare på kliniken. Han har, utöver sin medicinska utbildning, 
även ekonomiskutbildning. Dessutom har han ledarskapskunskaper då han tidigare varit 
reservofficer. Klinkchefen för ortopedkliniken har resultatansvar för tre enheter på kliniken, 
en planerad verksamhetsavdelning, en akutverksamhetsavdelning och en mottagning. I hans 
arbetsuppgifter ingår personalfrågor, samt ekonomiska och medicinska ställningstaganden. 
Delar av dessa arbetsuppgifter delegerar han vidare till sina medarbetare. Han även föra ner 
den information han får av sjukhusledningen, till övrig personal. Den tid han lägger på 
administrativa sysslor uppskattar han till cirka 90 % av sin tid, vad det gäller budgetarbete och 
ekonomiska diskussioner är den, uppskattningsvis endast ett fåtal timmar per veckan. 

 
Avdelningsföreståndaren för ortopedklinikens akutavdelning på Blekingesjukhuset har haft 
sin befattning i tolv år. Hon har dessförinnan arbetat som sjuksköterska sedan 1971, och kom 
till Blekingesjukhuset 1981. Hon har vidareutbildning i medicinsk sjukvård, samt 
högskolekurser i arbetslivsmiljö och organisation. I hennes huvudsakliga arbetsuppgifter ingår 
ett ekonomiskt ansvar för avdelningen, där bland annat budgeten ingår. Hon har det 
övergripande personalansvaret, där ingår ett ansvar för att arbetspassen är täckta. Vidare ingår 
ett ansvar för både psykisk och fysisk arbetslivsmiljön. Hon uppskattar att det administrativa 
rutinarbetet är ungefär 75 %. 
 

Den sjuksköterska som vi intervjuade har arbetat som sjuksköterska sedan 2001. Under 
hennes utbildningstid hade hon ett fåtal kurser organisation och ledarskap ingick. Hennes 
arbetsuppgifter består av omvårdnad, med vissa administrativa inslag, som till exempel 
planering av patienterna. 

 

5.2 S:t Görans sjukhus  
Capio AB formades av förvärvarna Nova Medical 1994 och samma år köpte de Lundby 
sjukhus i Göteborg. Capio AB är idag ett av Europas ledande inom privata vårdkoncerner. 
1999 köpte de även S:t Görans sjukhus i Stockholm, som var det första privatägda 
akutsjukhuset i Sverige. S:t Görans sjukhus var redan innan köpet ett aktiebolag, men ägdes 
då av landstinget. Vården på S:t Görans sjukhus är till största del finansierad av Stockholms 
läns landsting, där de har ett upptagningsområde på 400 000 människor, och till viss del av 

43(86) 



Annelie Cedergren    Budget som styrverktyg 
Jenny Landgren 

utomläns patienter. Tidigare har sjukhuset även tagit emot privatbetalande patienter och 
försäkringspatienter, men detta har de nu slutat med på grund av en eventuell stopplag, och 
även tidigare var dessa patienter en mycket liten andel av omsättningen.  

 
Figur 9 S:t Görans sjukhus organisationsschema. Källa: http://www.stgoran.se/ (hämtat 2005-05-17) 
 
Capio AB äger Capio diagnostik, som har hand bland annat om röntgen och mammografi, 
deras lokaler ligger i samma byggnad som S:t Görans sjukhus och från dem köper S:t Görans 
sjukhus tjänster. S:t Görans sjukhus har ett dotterbolag, Artro Clinic. S:t Görans sjukhus är en 
så kallad platt organisation som består av åtta kliniker och serviceorganisationer och stab. 
Sjukhuset drivs av en VD och en vice VD, direkt under dem har de sin stab med chefsläkare, 
ekonomiavdelning, informationsavdelning och dylikt. Utifrån VD:n går även de åtta olika 
klinikerna. Sjukhuset styrs av aktiebolagslagen, vilket innebär att VD:n ska sköta 
förvaltningen enligt anvisningar från styrelse, han måste även, på ett betryggande sätt, göra 
vad som är ”nödvändigt” för att bokföringen ska fullgöras (Aktiebolagslagen 8 kap 25 §). 

 
På S:t Görans sjukhus finns det två olika former av bonussystem. Ett som går till all personal, 
som fungerar som en vinstdelning. I fjol lades sex miljoner i en pott som sedan gick till de 
anställda. Det delas sedan ut som ett pensionssystem. Det andra är en ledningsbonus, denna 
bonus håller på att utökas så den ska även omfatta första linjens chefer. Bonusen delas ut när 
budgeten hålls, men dessutom ska personliga mål uppnås. 

 

5.2.1 Intervjupersoner på S:t Görans sjukhus 
Ekonomichefen för S:t Görans sjukhus har haft sin befattning sedan sjukhuset blev privatägt, 
det vill säga sedan 1999. Hon har tidigare arbetat inom bank och finans i 20 år, och hon har 
aldrig arbetat inom den offentliga sektorn. Ekonomichefen har en civilekonomiutbildning 
med inriktning mot finans. I ekonomichefens arbetsuppgifter ingår det mest strategiska 
ekonomifrågor. Hon är inte direkt involverad i den löpande ekonomiprocessen, det finns en 
egen organisation för det, hon har bland annat en redovisningsansvarig som sköter det 
formella kring boksluten. Hon är mer inriktad mot business control och företagsledning. 
Ekonomichefen ingår i VD:ns stab på S:t Görans sjukhus och de har sina kontor på sjukhuset.  
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Controllern på ortopedkliniken på S:t Görans sjukhus har haft sin befattning i fem år. Även 
hon kom till S:t Görans sjukhus strax efter att Capio AB köpt sjukhuset. Tidigare har hon 
arbetat inom verkstadsindustrin, ingen erfarenhet från den offentliga sektorn. Controllern har 
en civilekonomutbildning med inriktning på internationellt småföretagande. I hennes 
arbetsuppgifter ingår huvudsakligen att arbeta med prognos och budget. Hon arbetar tätt med 
verksamhetscheferna och första linjens chefer på kliniken. Hon tillhör kliniken och hjälper 
dem med framtagning av beslutsstöd. När budgeten ska ställas upp arbetar hon intensivt med 
de ansvariga. Utöver detta ingår även bokslut och diverse kalkyler och avtal i hennes 
arbetsuppgifter. 
 

Sektionschefen på ortopedkliniken på S:t Görans sjukhus har haft sin befattning sedan 
december i fjol. Han är sektionschef för den akuta mottagningen på S:t Görans sjukhus. Han 
arbetar direkt under klinikchefen, som har det övergripande ansvaret. Innan han kom till S:t 
Görans sjukhus har han varit ansvarig för en liten vårdcentral, och även arbetat på flera 
mottagningar inom Stockholms läns landsting. Förutom sin läkarutbildning har han läst 
enstaka kurser i humaniora, men han har inte någon ekonomisk utbildning med sig. I hans 
arbetsuppgifter ingår ansvar för kvalitet och produktion gällande de akuta patienterna, men 
även frakturkirurgi och vården på avdelningen.  

 
Första linjens chef har haft sin befattning i drygt 25 år, det vill säga att han har varit där även 
då sjukhuset var landstingsägt. Han är nu chefssjuksköterska för tre ortopediska avdelningar 
och är då ansvarig för 80 anställda. Han har ekonomiskt ansvar för de tre avdelningarna, han 
är med och ställer upp budgeten för sina avdelningar och ansvarar sedan för att den hålls. 
Fösta linjens chef har inte någon formell ekonomisk utbildning, men han har varit med på de 
utbildningar som S:t Görans sjukhus försett honom med. 
 

Sjuksköterskan, som vi intervjuade, har arbetat på S:t Görans sjukhus i drygt sex år, vilket 
innebär att hon var på S:t Görans sjukhus när de fortfarande var landstingsägt, dock i 
aktiebolagsform. Hon har en treårig sjuksköterskeutbildning, (120 poäng) från Karolinska 
institutet i Stockholm. I hennes arbetsuppgifter ingår vård av patienter med allt vad det 
innebär, även att flödet är bra och att det inte uppstår några större problem på avdelningen. 
Hon har dessutom ansvar för att skriva under läkemedelsrekvisitioner. 
 

5.3 Analys av budgetuppställande  

5.3.1 Blekingesjukhuset 
Ekonomichefen berättade att man inom landstinget tidigare använde sig av en build-up 
process. Detta beskriver hon som en process där det ”skrevs och producerades en jäkla massa 
papper och så fick man tillbaka det, och så började man liksom om på ny kula igen”. Nu tar 
fullmäktige beslut i juni och därefter får sjukhuset sin ram. Efter att de fått sin ram ska en 
handlingsplan ställas upp, detta upplevs som en förbättring av de anställda på kansliet. 
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”...för då vet vi att så mycket pengar har vi och då ska vi beskriva vad vi ska göra. 
Istället för att vi innan skulle beskriva vad vi skulle göra med alla de pengar som 
vi hoppades att vi skulle få, som vi aldrig fick” (Ekonomichef, 
Blekingesjukhuset). 

 

Ekonomichefen förklarar vidare hur kansliet fördelar ut en summa pengar till de olika 
verksamheterna i september. Därefter frågade vi ekonomichefen hur klinikerna i sin tur delade 
upp de pengar de fått, svarade hon; 
 

”Då tror jag att det är ekonomerna som gör förslagen sen diskuterar man igenom 
det i ledningsgrupperna.” (Ekonomichef, Blekingesjukhuset). 

 
Så i september får alltså klinikcheferna reda på sin ram för det kommande budgetåret. De i sin 
tur ska sedan skriva en plan för hur pengarna ska användas. Där efter blir det inte några 
förändringar, alltså lagd budget ligger. I Aidemarks (1998) studie beskriver han hur de i 
landstinget Kronoberg upplevde budgetframtagningen. Även här tilldelades kliniken en viss 
summa pengar och därefter fick de försöka anpassa sig till rådande villkor. Detta anser 
Lindvall (2001) vara ett ålderdomligt sätt att se på budgeten som dokument. Han menar det är 
processen fram till det färdiga dokumentet som prioriteras allt mer idag. Budgetens stora 
fördel bör vara sambandet mellan det organisatoriska lärandet och budgetarbetet. 
 

Klinikchefen menar att den ram som han blir tilldelad, bara är fjolårets budget med en viss 
procentuell ökning. Dessutom tyckte han inte att det existerar någon egentlig 
budgetuppställning. 
 

”Under min korta period här har jag fått en satsning, då hade det varit fel i 10 år 
så det var ju inte min skicklighet precis utan det var att man insåg att... Ja, sen kan 
jag tänka mig det att när man får en ny klinikchef så säger man han måste få en 
chans /... / Så jag fick sammanlagt 6 miljoner /.../ Men det räckte inte till läkarnas 
löner. Så det innebär att det nästan är 3 miljoner back varje år. Så är det. Istället 
för att rätta till allting hyfsat så säger jag att man ska låta en sak vara fel och få 
balans på det andra.” (Klinikchef, Blekingesjukhuset). 

 

Han känner inte att det är någon ”fruktbar” budget utan att den är ganska ”stel”. Detta 
beskriver även Anell (1990), och med det menar författaren att budgeten inte är till för att 
stödja verksamheten till att förändras.  
 

Även ekonomichefen har dåligt förtroende för uppställningsprocessen. Hon har respekt för 
budgeten, men hon anser att landstinget och sjukhusförvaltningen inte hanterar de svåra 
frågor som ska gå att lösa med budgeten.  
 

”...sjukhuset alltså har en kostnadsökning som är jättestor. Det sker så mycket 
förändringar, det sättet som vi budgetera tar inte hänsyn till det, det är så 
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stereotypt. 2,6 % ska budgeten räknas upp med varje år, trots att man inom 
sjukvården har saker som händer och så.” (Ekonomichef, Blekingesjukhuset). 

 

Detta som ekonomichefen beskrivit visar på att landstinget inte har någon direkt 
budgetuppställning. Det fördelas ut en ram som inte nämnvärt har förändrats sedan 
föregående år. Aidemark (1998) beskriver att en ram inte ger utrymme för stöd och utveckling 
i verksamheten om begränsad resurstillväxt råder. Även Anell (1990) diskuterar problemet 
med att budgeten inte förändras trots att resursflödet på basenheterna förändras. Detta leder 
till att budgeten inte får upprättelse. Första linjens chef beskriver följande: 

 
”Jag har de pengarna jag har och jag vet att de inte räcker. Den är inte riktig. Det 
är den inte, men jag kan inte påverka det men snarare vill de att vi ska spara 
ytterligare.” (Första linjens chef, Blekingesjukhuset). 

 
Klinikchefen, som har en form av resultatansvar, har sedan i uppgift att tillsammans med 
klinikekonomerna, fördela ut klinikens resurser till de tre enheterna som han ansvarar för. 
Han kan inte påverka den ram som han blir tilldelad, men han medverkar i att fördela ut 
klinkens egen budget. Detta kan ge en motiverande effekt för honom och hans avdelningar. 
Första linjens chef är inte heller helt nöjd med uppställningen av budgeten då hon menar att 
den är snedfördelad mellan enheterna.  
 

”Hon (första linjens chef för den planerade verksamhet) går över och egentligen 
tycker ju jag att jag skulle ha åtminstånde samma procent i förhållande till antalet 
anställda /.../ har jag mer exakt budget till det jag ska göra så känner jag mer 
stimulans till det.” (Första linjens chef, Blekingesjukhuset). 

 
Vår tolkning är att klinikerna är delaktiga i budgetuppställningen för den egna kliniken, men 
har inget att säga till om ramen som de blir tilldelade. Det medför att de inte finner någon 
motivation att hålla sig till den uppställda budgeten. När vi frågade klinikchefen hur han tror 
att de anställda ser på budgeten svarade han; 
 

”De får ju hela tiden läsa att det ska skäras ner och har man hört det i tio år… De 
har kanske 27 platser på avdelningen och när det då är 35 och de sliter som djur 
och de vet att årets löneförhandling bara ger ett par hundra kronor, och det ska 
sparas ytterligare på personal då tappar de förtroendet lite.” (Klinikchef, 
Blekingesjukhuset.) 

 

Både Greve (1996) och Ax et al (2001) tar upp vikten av att ansvariga bör vara med i 
budgetframtagningen, då det motiverar den ansvariga chefen att hålla sig till den. Han/hon i 
sin tur motiverar sina anställda. Enligt våra observationer stämmer inte given ram med verklig 
produktion. Budgeten blir därför omöjlig för klinken att hålla. Detta medför en negativ effekt 
på motivationen. Lindvall (2001) menar att budgetuppställningen har gått från att vara en 
hierarkisk process som går uppifrån och ned, till det motsatta förhållandet. Med det nya 
förhållningssättet tas det hänsyn till lokala förhållanden och initiativ. Det kan vi dock inte se 
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hos landstinget i vår studie. Vi tar stöd från Aidemark (1998) och Lindvall (2003) om att det 
sker stora förändringar i dagens samhälle och därför kan man inte använda sig av en stereotyp 
höjning av budgeten, från år till år. Detta kan ses i flera av Sveriges landsting, vi refererar 
återigen till Aidemarks studie i Landstinget Kronoberg, även där tilldelas klinikerna en ram.  
Det är som författarna säger, ett ålderdomligt sätt att se på budgeten.  

 

5.3.2 S:t Görans sjukhus 
På S:t Görans sjukhus börjar de, enligt ekonomichefen, med att tänka på nästa 
verksamhetsområde direkt efter föregående års formella bokslut. Då sätter sig den högsta 
ledningsgruppen och gör ett ”riktigt affärsplaneringsarbete”. Där går de igenom vad som ska 
ske nästa år och ”klär dem i aktiviteter” detta leder så småningom fram till nästa års budget.  

 
”Vi gör denna verksamhetsplan /.../ sedan har vi en beställning och utifrån det ser 
vi vilken vinst och vilken rörelsemarginal vi kommer att nå. Sedan delar vi ut det 
på verksamheten så vi ser att ortopeden till exempel ska uppnå den här och den 
här rörelsemarginalen och på kirurgiavdelningen gör de den här för alla har inte 
samma förutsättningar. Sen får man det som hemläxa på sin klinik.” 
(Ekonomichef, S:t Görans sjukhus). 

 
När den kommer ner på kliniknivå går de i sin tur igenom detta med sin ledningsgrupp och 
gör där efter en planering. Var och en av första linjens chefer får sedan tillsammans med 
controllern sitta ner och gå igenom ”hur ska det se ut nästa år och vad vi ska göra”, detta 
beskrev en av första linjens chefer på ortopedkliniken.  
 

”...så har vi den vanliga processen där vi tillsammans sitter och talar om hur ska 
det se ut och sen kommunicerar hon (controllern) med varje ansvarig, jag för mitt, 
den för sitt och sen samlar vi in tillsammans /.../ Hon är spindeln i nätet.” (Första 
linjens chef, S:t Görans sjukhus). 

 
Controllern summerar sedan ihop budgeten på kliniknivå, dock poängterande hon att alla 
controllerna inte ställer upp klinikbudgeten på samma sätt utan; 
 

”På vissa avdelningar är det klinikcheferna som skickar in sina budgeterade 
siffror till oss, så sitter ekonomer väldigt mycket och sammanställer, de kanske 
ställer krav och ställer frågor, men jag har väl alltid tyckt att vi vinner mycket på 
att vi sitter gemensamt, så jag sitter tillsammans med respektive chef och går 
igenom konto för konto, månad för månad. /.../ För då förstår jag vad de tänker 
och hur de tänker, och vi kan komma fram till tillsammans vad det egentligen bör 
kosta” (Controller, S:t Görans sjukhus). 

 

När kliniken är nöjda med budgeten går den vidare upp till den högsta ledningsgruppen som 
summerar ihop deras planeringar. Om dessa inte är rimliga ”så får vi oftast på fingrarna” 
enligt controllern för ortopedkliniken. Då får kliniken bakläxa, och så fortgår det tills båda 
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parter känner sig nöjda och då ”skakar vi hand på det” säger ekonomichefen, innan den tas i 
bruk. Problemet med detta kan vara att budgeten kan gå flera varv innan alla är nöjda och det 
kan leda till att personalen blir omotiverad och som vi tidigare nämnt så kan dessa iterativa 
processer ”nog ta på sig en stor del av skulden för att budgeteringen med tiden fått rykte om 
sig att vara överdrivet arbetsam” enligt Bergstrand (2003).  

 
Vi fick uppfattningen av att ortopedkliniken på S:t Görans sjukhus hade en mycket engagerad 
och välinsatt controller, dock menade hon att alla controllerna inte arbetade på samma sätt 
som hon. Vissa av dem hade endast en sammanställande funktion och var inte direkt delaktig i 
budgetuppställningen. Därför kunde vi se att controllern för ortopedkliniken hade helt klart en 
central roll i verksamheten. Controllern utbytte ständigt kunskap med läkarprofessionen både 
vad det gäller medicinsk logik och ekonomisk logik. Därför kan vi säga att teorierna om 
hälso- och sjukvårdens hierarkiska uppbyggnad, enligt Hallin et al (2003), inte stämmer 
överens. 
 

5.3.3 Skillnader och likheter 
Bergstrand et al (2002) beskriver att denna process kan vara mycket motiverande för de 
anställda. På S:t Görans sjukhus fick vi uppfattningen om att budgetframtagningen upplevs 
som arbetsam. Trots det ansågs den vara ett bra verktyg för ekonomistyrningen, och att det i 
slutändan lönar sig att ställa upp en budget.  

 
Däremot i landstinget fick vi en annan uppfattning om budgetuppställandet, där ansågs den 
vara en process som måste göras, åtminstone när vi talade med dem på klinknivå och neråt. 
Klinikchefen på Blekingesjukhuset uttryckte sig följande när han skulle beskriva innebörden 
av ordet budget; 
 

”Budgeten är till för att man ska reagera /.../ när det gått två månader så var det 
två miljoner över. Oj. Vad är det som hänt? Det vet jag fortfarande inte. När vi 
såg vad som ingick i plantat så var det leasingbilar med där också så jag började 
ju fundera. När man börjar rota i något så blir man alltid matt och tänker jag orkar 
inte. Tyvärr!” (Klinikchef, Blekingesjukhuset). 

 

Enligt Bergstrand et al (2002) är planering ett av huvudsyftena med att budgetera. Vi kan inte 
se att detta görs på Blekingesjukhuset, då en ram delas ut efter en höjning av föregående års 
budget. Detta finns på flera landsting, klinikerna blir tilldelade en ram och ramen fördelas 
sedan i sin tur ut av klinikcheferna till verksamheten. Även i Aidemarks (1998) studie från 
Landstinget Kronoberg, sker fördelningen av resurserna precis på samma sätt. 
 

På Blekingesjukhuset försöker personalen att planera verksamheten på klinikerna, men 
problemet är att inte alltid de högre beslutsfattarna uppfattar verksamheten så som 
vårdpersonalen gör och det gör det svårare. Ekonomichefen och verksamhetsansvarig måste 
ha god kontakt för att de ska gå mot samma mål. Det sker inte någon förhandling om hur 
pengarna ska delas ut, vilket möjligtvis hade kunnat ge en motiverande effekt för 
klinikcheferna på Blekinge sjukhuset. På S:t Görans sjukhus sker det en förhandling, och 
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attityden till budgetframtagande är där att den är arbetsam, men värd besväret. Klinikchefen 
för ortopedmottagningen på Blekingesjukhuset däremot mer uppgiven vad det gäller 
budgetframtagningen. Ax et al (2001) och Greve (1996) beskriver att en faktor till detta är den 
bristande medverkan. Enligt de ovannämnda författarna är förutsättningen för att skapa 
mening i budgetframtagandet, att få vara delaktiga. Till exempel genom att ställa upp mål för 
sin egen verksamhet. I och med att vi anser att personalen på S:t Görans sjukhus är mer 
delaktiga, blir de även mer motiverade till att uppnå målen, jämfört med Blekingesjukhusets 
personal.  
 

Konsekvenserna av detta anser vi vara att personal och ansvariga får medverka tillsammans 
mot gemensamma mål och förstå helheten i verksamheten. För att kunna använda budgeten 
för att styra medarbetarna är ledningen beroende av att få ekonomisk information och detta 
kan endast hämtas från medarbetarna själva (C. Bokenstrand 2000). Bergstrand et al (2002) 
menar att konsekvensen av att medarbetarna får vara med att bestämma, leder till att budgeten 
får den effekt som verksamheten eftersträvar. Holmblad Brunsson (2005) beskriver att målen 
blir ett styrverktyg för att verksamheten ska utvecklas mot en högre effektivitet och 
produktivitet, som i slutändan leder till ett positivt resultat. Vi anser att det inte är helt säkert 
att synen på budgeten enbart är beroende av vilken ägarform organisationen har. Enligt 
litteraturen ovan spelar ägande rollen ingen större roll, utan de menar att det beror på vilken 
inställning ledningen har och hur väl de kan förmedla ut den rätta inställningen till 
personalen. 

 

5.4 Genomförande 

5.4.1 Blekingesjukhuset 
En relativt ny företeelse på klinikerna är att förvaltningen och sjukhusledningen går ut 
ungefär tre gånger om året och för dialog om sjukhusets och klinikens ekonomi, det talas även 
nu mer i termer om produktion än tidigare. Första linjens chef uttrycker följande vad det 
gäller önskemål som kommit upp ”då förutsätter man att de tar det med sig till politikerna”. 
Ekonomichefen anser dock att det inte sker någon direkt budgetdialog förrän under 
uppföljningen, och även hon beskriver att de går ut till basenheterna någon gång per år. Hon 
känner att de anställda på klinikerna anser att ”Usch, då ska de bara prata om vad vi ska spara 
igen” hon anser att; 

 
”Det finns en viss fara i att bara se ekonomi så att man ska spara och inte att vi 
ska göra så gott vi kan för de pengar vi har. Det blir liksom fel fokus.” 
(Ekonomichef Blekingesjukhuset). 

 
På kliniknivå förekommer det även där budgetdialoger på klinikledningsmöten. Den relevanta 
informationen överförs sedan ner till övrig personal. Vi frågade även sjuksköterskan om vad 
hennes uppfattning var angående budgetdialogen: 

 
”Första linjens chef brukar ju ta upp det (ekonomin) på våra stora 
avdelningsmöten så brukar vi ibland prata budget så, men jag vet inte riktigt. Vi 
har ju och läsa om bokslut och så. Många gör det inte och jag kan inte påstå att 
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jag gör det heller /.../ Det är lite beroende på. Märker de att det börjar sina i 
kassan och att man måste snåla då kan det väl vara flera gånger per år kanske. 
Annars något per kvartal annars, är det så att det förlöper bra kanske två gånger så 
en gång om året.” (Sjuksköterska, Blekingesjukhuset). 

 

När vi talade med klinikchefen menade han att han förde den mesta budgetdialogen med 
klinikledningen och läkarna. Vad det gäller läkarna ansåg han att de har en viss ”särställning”, 
eftersom diskussionen oftast förs kring vilka verktyg som läkarna behöver för att kunna utföra 
sitt arbete på ett så tillfredsställande sätt som möjligt. Detta är ganska ”dyra prylar” menar 
klinikchefen, därför måste det tas upp till diskussion och klinikchefen måste ta ställning till 
om det finns andra billigare alternativ, men som har likvärdig funktionalitet och kvalitet.  

 
Vi anser dock att det är positivt att kansliet går ut för att möta landstingets basenheter och 
informera dem om det rådande ekonomiska läget. Det ger ett förtroende och delaktigheten hos 
de anställda ökar. Vi tycker att detta kan vara ett steg i rätt riktning för att landstinget ska 
förankra budgeten ut i verksamheten. Det kan även leda till att beslutsvägarna kan förkortas 
och att distansen mellan kansliet och verksamheten minskas. Som vi har förstått det, är det så 
att klinkekonomerna inte befinner sig i verksamheten, utan att de tillhör kansliet och är 
placerade en bit ifrån den pågående verksamheten. Dessutom var det endast klinikchefen som 
tog upp att det fanns ett visst samarbete med klinikekonomen för kliniken. Enligt Aidemark 
(1998) domineras hälso- och sjukvården av olika grupper, de professionella, administrativa 
och politiska grupperna. De har olika uppfattningar och deras sätt att arbeta skiljer sig åt. 
Därför menar författaren att det är ett svårlöst problem för ekonomistyrningen att 
sammanfoga dessa olika hierarkier. Hellström (2002) menar att om en individ inte känner 
samhörighet med enheten där den utför sitt arbete, kommer individens agerande inte att vara 
lojal mot enheten. 
 

5.4.2 S:t Görans sjukhus 
En stor del av budgetdialogen sker på sjukhusledningsmöten och klinkledningsmöten, det sker 
även dialog på avdelningsmöten. Där tar första linjens chef upp ekonomiska frågeställningar 
med sina medarbetare. Det finns även ett samarbete mellan ekonomichefen och controllerna, 
de har möten ungefär varannan vecka. Controllern har i sin tur möten med klinikchefer och 
första linjens chefer och relevant information överförs sedan vidare ner till övrig personal på 
avdelningarna.  

 
När vi diskuterade med första linjens chef berättade han om hur informationsflödet är på S:t 
Görans sjukhus. Han anser att det är viktigt att lita på sitt språkrör, i hans fall klinikchefen. 
Han känner sig trygg i att hans åsikter förs fram. Första linjens chef för också han en 
budgetdialog med personalen på avdelningen, han är mån om att all personal ska känna sitt 
ekonomiska ansvar. 
 

”Jag rapporterar bara avvikelser. Jag rapporterar att det går bra men inte 
detaljprata budget. Och det ska vara rätt känsla, jag tror det kan vara farligt att 
prata för mycket om det, då blir det för mycket betoning på pengar.” (Första 
linjens chef, S:t Görans sjukhus). 
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Han uppfattar sig själv som att han inte förmedlar ekonomin på ett sådant sätt att de anställda 
tycker att det blir för mycket fokusering på pengar. När vi därefter samtalar med 
sjuksköterskan som arbetar på avdelningen uttrycker hon följande: 
 

”Sen behöver ju första linjens chef inte, på våra avdelningsmöten, sitta och berätta 
exakt hur den (budgeten) är lagd, det tycker jag absolut inte, men vill man ha den 
informationen vet man att man kan få den.” (Sjuksköterska, S:t Görans sjukhus). 

 

Även hon bekräftar att första linjens chef inte går igenom för mycket siffror, men att 
personalen får kontinuerligt information om hur avdelningens ekonomi är och att hon är nöjd 
med den information som delges. Inför större förändringar som kommer att påverka de 
anställda, samlar VD:n ihop de anställda för ett gemensamt möte, där han informerar om det 
aktuella läget. Sjuksköterskan tar diskussionerna kring Stopplagen som ett exempel. 
Sektionschefen berättade för oss att S:t Görans sjukhus har en interntidning där de anställda 
bland annat kan läsa om budgetmålen och hur resurserna prioriteras mellan de olika 
verksamheterna. Han menar även att budgetdetaljer skulle kunna förankras längre ner i 
organisationen. 

 
S:t Görans sjukhus genomför just nu en omorganisering av organisationsuppbyggnaden, från 
en linjeorganisation till en matrisorganisation. Ekonomichefen berättar att cheferna inom den 
nya organisationen utbildar sig i ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm för att få en 
bredare kunskap om ekonomi. Ekonomichefen tror att detta kommer att medföra en ökad 
dialog när förhandlingar sker mellan avdelningarna och sektionerna (se bilaga). Hon anser att 
det redan börjat bli en mer affärsmässig relation mellan enheterna på de olika klinikerna. 
 

Vi instämmer med sektionschefen om att budgetdetaljer kan delges personal längre ner i 
organisationen, då detta enligt Holmblad Brunsson (2005) kan leda till en ökad diskussion och 
kunskapsutveckling hos de anställda, vad det gäller ekonomi. Dock såg vi på sjuksköterskans 
uttalanden att personalen nöjer sig med den information de får och de som önskar kan alltid få 
tillgång till mer detaljrik information. Även Lindvall (2001) tar upp att informationsflödet har 
fått en mer central betydelse för att kunna nå ut till de anställda i organisationen.  

 

5.4.3 Skillnader och likheter 
Mellan kliniknivå och administrativ nivå används dialogen på ett bra sätt, både på 
Blekingesjukhuset och på S:t Görans sjukhus. De har möten där de diskuterar budgeten 
regelbundet. Även på de lägre nivåerna i båda organisationerna kunde vi se många likheter i 
sättet att arbeta med budgetdialogen. Den information som delges de anställda är 
övergripande och går inte närmare in på några detaljerade siffror. Sjuksköterskorna i båda 
organisationerna är nöjda med den information som de får. Vi anser att båda första linjens 
chefer gör helt rätt i att ”klä” siffrorna i ord och inte går in på allt för mycket detaljer. 
Informationen är dock viktig för att vårdpersonalen ska få en ökad medvetenhet om 
kostnaderna i den verksamhet som de befinner sig i. Blomkvist (1999) har visat i sin studie att 
när första linjens chef delger personalen den ekonomiska situationen har det medfört att 
kostnadsmedvetenheten ökat. 
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Första linjens chef på S:t Görans sjukhus talar om att det är ”viktigt att hålla sig till den 
(linjen), att vara förtrogen till den”. Holmblad Brunsson (2002) menar att anledningen till att 
använda sig av en linjeorganisation är att personalen ska veta vem som är deras chef, vilket 
enligt författaren innebär att det inte lika lätt att missuppfattningar sker. På landstinget kan det 
ses en viss besvikelse från klinikerna, för att deras åsikter inte blir tillräckligt uppfångade på 
mötena med förvaltningen. De tror inte att det som sägs på mötena förs vidare till politikerna.  
Trots det är denna utveckling mycket positiv för Blekingesjukhuset, att sjukhusförvaltningen 
går ut för att möta klinikerna på sjukhuset. Förvaltningen kan genom att möta sin personal få 
ett ökat förtroende hos dem som befinner sig längre ner i verksamheten. Landstinget 
Kronoberg som ingick i Aidemarks studie från 1998, där visade han att klinikerna inte hade 
någon påverkan överhuvudtaget på budgeten. Vi vill därför påstå att det skett en utveckling i 
rätt riktning inom landstingsvärlden och vi ser tendenser till att Blekingesjukhuset försöker 
förbättra arbetsrutiner för budgetarbetet. Bokenstrand (2000) diskuterar budgeten i termer av 
tillit och förtroende, hon menar att det är viktigt att gynna medarbetarnas mål även om det 
kräver att ledningen måste ge upp en del av sina egna intressen. Om ledningen kan göra detta, 
kan det skapas meningsfullt argumentationsutbyte.  

 
Brorström (1995) tar upp vikten av samarbetet mellan de olika funktionerna i en organisation. 
Om det finns ett välfungerande samarbete leder detta till kunskapsutbyte och en ökad 
förståelse och tilltro till varandras arbetsområde. I båda organisationerna finns ett stort 
förtroende hos alla anställda inom klinikerna. På S:t Görans sjukhus upplever vi att gränserna 
mellan sjukvårdspersonalen och den administrativa personalen inte är lika tydliga På 
Blekingesjukhuset var gränserna mer tydliga. En sak som skiljer sig mellan organisationerna 
är som vi tidigare nämnt controllerfunktionen. Sjuksköterskan på Blekingesjukhuset visste 
inte vem som var ekonom för kliniken. På S:t Görans sjukhus är det ett stort förtroende för 
controllern på alla nivåer och hon ses som en del av kliniken och en som de inte skulle kunna 
vara utan. 
 

5.5 Uppföljning 

5.5.1 Blekingesjukhuset 
På ortopedkliniken har klinikchefen tillsammans med sin klinikekonom, varit inblandad i att 
utveckla ekonomiska rapporter för kliniken. Det finns tre olika typer av rapporter. Den första 
är en månadsrapport som handlar om själva driften, den visar hur många operationer som 
utförts under en månad, vilken typ av operation som gjorts och hur lång sjukhusvistelse 
patienterna haft. Den andra rapporten är en väntelisterapport och den tredje är en ekonomisk 
rapport som även delges landstingets kansli månadsvis. Ekonomichefen begär in 
ekonomirapporter från varje klinik. Därefter lämnas det in en form av månadsrapport, ”nästan 
varje månad” enligt ekonomichefen, till landstingsstyrelsen. Hon beskriver även att kansliet 
börjat arbeta mer och mer med prognoser.  
 

”...man säger att gå in och titta i ekonomisystemet idag, det kan ju vem som helst 
göra. Det behöver man ju inte be folk som sitter ute och plocka fram de siffrorna 
ur systemet, men det är ju deras bedömning av vad de tror om framtiden. Vad det 
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är som har hänt och varför det ser ut som det gör. Så att det är mycket mer fokus 
på det (prognoser) än vad det var förr.” (Ekonomichef, Blekingesjukhuset). 

 

När vi sedan började diskutera vad som sedan sker med de rapporter som tas fram svarar hon 
följande: 
 

”Det händer ingenting, när vi säger att vi har prognostiserat ett underskott som vi 
gjort nu då, det kanske inte blir så efter första tertialet, men hittills ser det ut som 
om det kommer att bli ett underskott på 20 miljoner. ’Jaha’. Och, ja 
sjukhusdirektören bedömer att vi inte kan hålla budgeten. Då vet man om det, 
men det förleder liksom ingen åtgärd. Alltså, ingenting.” (Ekonomichefen, 
Blekingesjukhuset). 

 
Klinikchefen har även infört tabeller där kliniken kan jämföra sitt resultat med föregående års 
utfall både månadsvis och årsvis. Första linjens chef är väldigt nöjd med rapporterna som 
klinikchefen ger ut. 

 
”vi har en jättebra översikt som vi får varje månad på hela kliniken om hur vi 
ligger till.” Klinikchefen på Blekingesjukhuset. 

 

Prognoserna och rapporterna ledde oss vidare in på var differenserna oftast uppstod, och när 
vi frågade ekonomichefen svarade hon:  
 

”Överallt. Uppstår på samma ställe oftast. Det är ungefär samma kliniker och det 
är ungefär samma intäkter och problem med samma kostnader. Ja, det är, ligger 
ungefär på samma.” Ekonomichefen på Blekingesjukhuset 

 

En av de största differenserna på sjukhuset är personalkostnaderna, som sedan följs de av 
kostnader för läkemedel och sjukvårdmaterial. Inom sjukhuset har de dock arbetat mycket 
med att försöka sänka de kraftiga personalkostnaderna, bland annat genom att ha 
anställningsstopp. Ekonomichefen anser att det finns ytterligare en anledning till att det 
uppstår differenser och det är att vård köps från andra landsting. Detta kan bero på att 
invånare som står uppsatta i kö för operation kan få behandling snabbare i ett annat landsting. 
Ekonomichefen förklarar då att differenserna har analyserats och slutsatsen är att de inte beror 
på ökad volym, utan att anledningen är de priser som sätts mellan landstingen i Blekinge, 
Kronoberg, Halland och Skåne. Därför pågår just nu prisförhandlingar dem emellan.  
 

Klinikchefen menar att det finns både reella och fiktiva kostnader. Ett exempel som han 
beskriver som en fiktiv kostnad är röntgenkostnaderna som debiteras internt. Han gör följande 
beskrivning: 
 

”Om de (röntgenkostnaderna) ligger på 3 miljoner back i redovisningen bryr jag 
mig inte så mycket om det som om vi ligger 50 000 back i personalkostnader efter 
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som det är reella utgifter. Det är egentligen konstigt ekonomiskt system, men hur 
fanken ska man kunna öka produktionen utan att ha med röntgen?” Klinikchefen 
för ortopedkliniken på Blekingesjukhuset. 

 

Även han anser att differenserna uppstår på samma ställe från år till år och när vi gjorde 
intervjun med första linjens chef fick vi medhåll även av henne: 

 
”Ja, de kommer på samma ställe. Det är det här med röntgen, personalkostnader, 
de ja och mina vikarier på sommaren.” Första linjens chef på Blekingesjukhuset. 

 

Efter att vi diskuterat vad differenserna bestod av, förde det oss in på vad som egentligen sker 
om de överskrider sin budget. Från ekonomichefens perspektiv, det vill säga sett utifrån hela 
landstinget, så berättade hon om att de har ett balanskrav att uppfylla. Om detta inte uppfylls 
”hotar” staten med tvångsförvaltning. När vi sedan frågade vad som händer med om 
avdelningarna överskrider, svarade hon: 
 

”Det händer inte så mycket, vi har ju inga bestraffningssystem.” Ekonomichefen 
på Blekingesjukhuset. 

 
Och klinikchefen svarade: 

 
”Inget alls (skratt) … Jag har fått ta det så länge det går åt rätt håll.” (Klinikchef, 
Blekingesjukhuset). 

 

För att budgetuppföljningen och nästa års budget ska kunna få en mer central betydelse för 
alla anställda, anser klinikchefen att följande gäller:  

 
”...att försöka producera fram fakta för politikerna och för sjukhusledningen och 
förvaltningsledningen och inte försöka luras och inte försöka slöjobba för att det 
ska verka som att vi gör mer. Det är bättre att försöka få fram vilka fakta som är 
intressanta att lägga fram.” (Klinikchef, Blekingesjukhuset). 

 

Han fortsatte med att berätta att det är viktigt att professionerna inte överskrider varandras 
gränser, men att de måste kunna utbyta kunskaper och idéer med varandra. 

 
Sjuksköterskan på kliniken anser att de på avdelningen får information om hur utfallet mot 
budget blivit och sa: 
 

”Ja det får vi, det är då klinikchefen kommer upp.” (Sjuksköterska, 
Blekingesjukhuset). 

55(86) 



Annelie Cedergren    Budget som styrverktyg 
Jenny Landgren 

 

I samband med dessa typer av möten får de även information om målen för kliniken har 
uppfyllts. 

 

5.5.2 S:t Görans sjukhus 
Ekonomichefen beskriver att deras uppföljningsprocess består i att ta fram en planeringscykel. 
Hon visar att sjukhusets ledningsgrupp har möten där de jämför prognoserna och rapporterna 
mot budgeten. Detta för att tidigt kunna komma till rätta med om klinikerna är på väg att 
”halka av banan”. Om detta sker kräver ekonomichefen en handlingsplan där klinikerna ska 
beskriva ”hur de ska komma till rätta med det som fått dem att halka av banan”. 
Ekonomichefen beskriver vidare att organisationen börjat jobba mer och mer med prognoser 
vilket har medfört att budgetens roll tonats ner. Prognoserna och rapporterna kommer ifrån 
controllern. Hon berättar för oss hur det går till på kliniknivå. Där har de klinikledningsmöte 
varannan vecka och dessutom har de ett klinikchefsmöte varje vecka, så controllern 
regelbudget ska få uppdatering om vad som ”händer med pengarna”. Controllern 
sammanställer sedan månadsrapporterna efter mötena. 
 
Enligt ekonomichefen kan de även studera differenserna mot budget. Hon menar att 
differenserna till stor del tidigare varit på kostnadssidan men att det inte längre är så. De 
differenser som uppkommer idag, består ofta av tjänster som de köper ifrån andra bolag, alltså 
bolag som de inte äger och har kontroll på. Framför allt menar hon att röntgenkostnaderna är 
höga och det är en av de verksamheter som inte tillhör sjukhuset. Även controllern menar att 
differenserna finns: 
 

”Lite här och där, det gör det ju alltid och jag menar det är ju en gissning.” 
(Controller, S:t Görans sjukhus). 

 
Med detta menar hon att det är svårt att beräkna hur kostnaderna kommer att bli. När det 
kommer till personalkostnaderna, är det svårt att ”gissa” hur många som kommer att bli sjuka, 
löneförändringar och dylikt. Intäkterna blir enligt controllern inte heller alltid vad man har 
tänkt sig. Det är svårt att förutsäga priser eftersom avtalen kanske inte är färdigförhandlade 
mellan Capio S:t Görans sjukhus och Stockholms läns landsting (SLL). Även hon tar upp 
differenserna gällande röntgenkostnaderna. 
 

Nere på avdelningsnivå ser första linjens chef att de största differenserna infinner sig på 
ungefär samma poster år från år, det vill säga läkemedel och röntgen. Sektionschefen var av 
den uppfattningen att differenserna oftast uppstod på personalkostnaderna. Detta bland annat 
då de varit tvungna att ta in extra personal på grund av sjukdomar bland de anställda. 

 
När vi frågade ekonomichefen vad som händer med avdelningarna om de inte klarar att hålla 
sig till den givna budgeten, svarade hon snabbt att det händer inte. Hon menade att hon skulle 
bli informerad om det under de första sex månaderna. Klinikerna blir i så fall tillsagda att 
upprätta en handlingsplan för hur de skulle klara av att i fortsättningen hålla sig till budgeten. 
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Enligt ekonomichefen har det inte hänt att någon klinik visat underskott i budgeten hittills. Vi 
ställde samma fråga till controllern på ortopedkliniken och fick där svaret; 
 

”Oj, jag vet faktiskt inte vad som skulle hända då. Vi skulle få på fingrarna skulle 
jag tro. Det är väldigt, så säger man nu, vi träffar ju både VD och ekonomichef i 
prognosmöten och då får vi signaler på att vi inte får underskrida vår budget. Vi 
ska nå vår budget varje år.” (Controller, S:t Görans sjukhus).  

 
Även hon beskriver att det inte hinner fortskrida så långt, kravet från VD är enligt controllern 
att ”klinikcheferna hanterar problemet” alltså att de visar hur de ska åtgärda underskotten. 
Hon får medhåll från både första linjens chef och sektionschefen; 

 
”Jag vet faktiskt inte, för jag känner mig bortskämd i den frågan. Jag ska alltid går 
med ett visst antal miljoner plus /.../ Det är roligt att få jobba på en sån arbetsplats, 
där man känner att vi fixat till det.” (Första linjens chef, S:t Görans sjukhus). 

  

”Ja, det kommer ganska fort signaler då. Budgeten ska hållas! Det är absolut, så 
det kan vi se redan i år om vissa kostnader drar iväg så måste det åtgärdas 
omgående ” (Sektionschef, S:t Görans sjukhus). 

 

Enligt Ax et al (2005) är ett av huvudsyftena med budgetuppföljningen att skapa underlag för 
nästa års budget. Första linjens chef beskriver att detta syfte uppfylls på S:t Görans sjukhus 
genom att de går tillbaka i tiden när nästa budget ska läggas. Dock menar han att budgeten är 
baserad på tron och att allting är relativt. Det är ju lite av en gissning, till exempel på hur 
mycket personal som behövs för att klara beläggningen och dylikt. 

 
”I budget finns det ju inga sanningar i, det finns inga sanningar att så här mycket 
behöver vi vara för att sköta det, det är ju taget ur luften över mitt förstånd som 
säger det. Det kan finnas en fara i att det finns en övre tro på att budgeten har sagt 
att vi ska klar det här och det är bara människor som har lagt budgeten. Vi är ju 
inte mer än människor.” (Första linjens chef, S:t Görans sjukhus). 

 
Han menar dock även att budgetuppföljningen är viktig, och att den ska ske på ett eller annat 
sätt. Även sektionschefen berättar att det viktigaste med uppföljningen är att om det visar sig 
att en del av verksamheten inte är lönsam så förbättras den snabbt. ”Det är ganska snabb 
styrning” säger han. När vi frågade sjuksköterskan på S:t Görans sjukhus om hon visste hur 
budgetuppföljningen går till, svarade hon att det visste hon, och även hon ansåg att de fick 
tillräckligt med information om hur utfallet blivit. Den snabba styrningen beror troligtvis på 
den långtgående decentraliseringen. 

 

5.5.3 Skillnader och likheter 
I de båda organisationerna finns det ett system vad det gäller rapportering och framtagning av 
prognoser. På S:t Görans sjukhus är rapporteringssystemet mer utvecklat. Där leder 
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rapporterna och prognoserna, vid behov, till åtgärder. Det vill säga, rapporterna och 
prognoserna är en viktig del för budgetuppföljningen. Vad det gäller landstinget, är vår 
uppfattning att, de fortfarande är under en utvecklingsfas, för hur de ska bearbeta den 
information som de får från rapporterna och prognoserna. Bokenstrand (2000) diskuterar en 
negativ del av rapporteringen och menar att om rapporterna inte utvärderas och analyseras 
förlorar den sitt syfte. Vi anser att intentionerna är goda på Blekingesjukhuset, men ur det 
material som vi erhållit, kan vi inte direkt få någon uppfattning av vilken funktion rapporterna 
och prognoserna har. Brorström (1995), Ax et al (2005) och Samuelsson (2001) anser att 
någon form av rapporter eller prognoser är viktiga, för att ledningen ska ha möjlighet att 
reagera och sätta in åtgärder under budgetårets gång. Samuelsson (2001) menar också att 
rullande rapporter ger en kontinuerlig bild av pågående aktiviteter i organisationen.  

 
Både på Blekingesjukhuset och på S:t Görans sjukhus kan det ses att differenserna ofta dyker 
upp på samma ställen när de ställer budgeten mot bokslutet. Den stora skillnaden mellan de 
båda organisationerna, vad det gäller differenser, är att på Blekingesjukhuset uppstår de 
överallt enligt ekonomichefen. Sedan är det klinikchefen, på Blekingesjukhuset, som anser att 
det inte spelar någon roll att differenserna uppstår på de interna kostnaderna. Han vet om att 
det borde vara av större vikt, men som han beskriver det så är det de externa kostnaderna som 
kommer i första hand. Anledningen till att internpriser, enligt vårt sätt att se på saken, är att de 
satts upp mellan ortopedkliniken och röntgen är för att minska kostnaderna dem emellan, att 
personalen ska tänka efter en gång extra, innan de skickar patienter till att röntgen. Alltså det 
är till för att öka kostnadsmedvetenheten hos all personal. När klinikchefen uttrycker detta 
anser vi att meningen med internpriserna mellan avdelningarna tappar sitt syfte. Enligt Ax et 
al (2005), gäller det att sätta rätt pris. Om priset är för högt, kanske tjänsten utnyttjas mindre 
än vad som är det optimala och vice versa. Om rätt pris sätts ökar kostnadsmedvetenheten hos 
de anställda och motivera dem att arbeta för företagets bästa. Sedan menar Lindvall (2001) att 
det kan läggas allt för mycket fokus och energi på att föra interna diskussioner kring 
prissättningar. Vi förstår därför klinikchefen på Blekingesjukhuset, som uttrycker det att, om 
han inte får pengar som täcker kostnaderna så måste han prioritera vad han ska få sin klinik 
att spara in på. Internprissättningen är inte alltid det ultimata för att synliggöra prestationer, vi 
håller med Lindvall (2001) om att det finns andra mätetal för att visa dessa på. 

 
Vi anser att den stora skillnaden är hur ledningen ställer sig till ett underskott i budgeten. På 
S:t Görans sjukhus ansåg ledningen att ett underskott i budgeten var fullkomligt oacceptabelt, 
vid årets slut. Eftersom detta borde har upptäckts tidigare i de prognoser som de löpande får 
ut under året. När frågan ställdes i landstinget sa de att det inte föranleder någon åtgärd. 
Klinikchefen på Blekingesjukhuset antog dock att om underskottet skulle öka även nästa år, 
skulle han bli uppkallad till ledningen, där han ställs till svars för underskotten som uppstått. 
Vi anser att det som sker med rapporterna i landstinget inte är tillräckligt. När något sker i 
budgeten är det viktigt att åtgärda det tidigt. Ax et al (2005), Samuelsson (2001) och Greve 
(1996) menar att det är viktigt att utifrån de rapporter som tas fram, göra jämförelser, mellan 
budget och rapport, och att det då gäller att försöka förbättra situationen i det rådande läget. 
Författarna beskriver att det dock är viktigt att se till vad rapportframtagningarna, trots allt 
kostar. Nyttan av rapporterna måste överstiga de kostnader som ligger runt i kring 
rapporterna. Utifrån vårt perspektiv använder S:t Görans sjukhus sina rapporter som underlag 
till uppföljningsarbetet, medan på Blekingesjukhuset fick vi uppfattningen av att rapporterna 
inte alltid låg till grund för uppföljningen. Därför kan rapport- och prognosframtagningarna 
ifrågasättas på Blekingesjukhuset.  
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5.6 Sammanfattning av empiri och analys 
I detta kapitel beskriver vi hur Blekinge läns landsting och Capio S:t Görans sjukhus AB är 
uppbyggda. Landstingen består av landstingsfullmäktige, landstingsstyrelse och 
landstingsdirektör. Under landstingsdirektören finns en stab med ekonomer, informatörer och 
dylikt, under denne ligger även Blekingesjukhuset. S:t Görans sjukhus ägs av Capio AB som 
även äger Capio diagnostik. Där börjar kedjan med Capio AB vidare till VD, vidare till stab, 
och utifrån VD:n går även åtta kliniker. På S:t Görans sjukhus finns det ett fungerande 
bonussystem. Upptagningsområdena är på Blekingesjukhuset 150 000 invånare och på S:t 
Görans sjukhus 400 000 invånare. 
 

Vi beskriver sedan de personer vi intervjuat. I båda organisationerna intervjuade vi 
ekonomicheferna, första linjens chef och sjuksköterskan. På Blekingesjukhuset gjorde vi även 
intervju med klinikchefen och på S:t Görans sjukhus gjorde vi intervju med controllern och 
sektionschefen. Detta inser vi nu senare var ett misstag, vi borde ha intervjuat motsvarigheten 
till controller på Blekingesjukhuset.  
 

Vår analys av budgetprocessen består av budgetuppställningen, budgetgenomföringen och 
budgetuppföljningen. I budgetuppställningen ansåg vi att en skillnad var inställningen till 
budgeten i de olika organisationerna, den upplevdes arbetsam i Blekingesjukhuset. Även på 
S:t Görans sjukhus ansågs den arbetsam, men mödan värd. Det var även stor skillnad i själva 
uppställandet, där personalen på S:t Görans sjukhus fick vara delaktiga i hela processen, 
medan de på Blekingesjukhuset inte fick vara det, utan tilldelades en summa pengar från 
politikerna, i form av en ram. I genomförandeprocessen tar vi upp att vi upplevde att 
gränserna var ”utsuddade” på S:t Görans sjukhus. Medan på Blekingesjukhuset är det ett 
större avstånd mellan kansli och sjukhus. Samarbetet och tilliten till sina överordnade är också 
skillnader vi funnit mellan de båda organisationerna. Vi kunde dock se en hel del likheter i 
dialogen med de anställda på lägre nivå. Uppföljningen var den process som skilde sig mest 
mellan organisationerna. För att sammanfatta det hela var det uppföljningsprocessen som 
ledde fram till kommande års budget på S:t Görans sjukhus, medan de på Blekingesjukhuset 
fortfarande försöker bygga upp rutiner för uppföljningen av budget. Likheterna anser vi vara 
hur man för ner informationen till första linjens chef och sjuksköterskorna.  
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6. Slutsats 
Det finns mycket som skiljer sig åt, bland annat vad det gäller budgetuppställningen, i båda 
organisationerna. Det som vi har kommit fram till i vår studie, kanske inte är den absoluta 
sanningen, för vi kommer att dra en del slutsatser som vi har generaliserat. Det diskuteras en 
hel del kring det privata vårdalternativets vara eller icke vara. Det kanske egentligen inte är 
just det privata som är orsaken till att individer ändrar sin inställning, utan det kanske rent av 
är så att det är själva förändringen i sig som är den största anledningen, oavsett om det är 
privat eller inte.  

 
Vårt syfte var att undersöka om och hur budgetens roll skiljer sig åt mellan en offentlig och en 
privat hälso- och sjukvårdsorganisation. 
 

De stora skillnaderna i budgetuppställningsprocessen är att på Blekingesjukhuset kan inte 
klinikchefen förhandla sig till en budget som är anpassad till verksamheten. Det är politikerna 
som sätter ramar för de olika klinikerna på sjukhuset och sedan får verksamheten anpassa sig 
till dessa ramar. I Aidemark (1998), beskriver han exakt det som ekonomichefen på 
Blekingesjukhuset berättade för oss, att en procentuell ökning görs på budgeten varje år. Vi 
har fått uppfattningen att det inte är helt ovanligt i landstingsvärlden. Precis som Lindvall 
(2001) anser även vi att det är ett ålderdomligt sätt att se på budgeten. Hälso- och sjukvården 
är idag i ständig förändring och utveckling, därför krävs det en budget som tar hänsyn till 
dessa förändringar.  
 

Däremot på S:t Görans sjukhus får klinikchefen förhandla sig till en budget med högsta 
ledningen på sjukhuset. På båda ställena får klinikcheferna sedan ställa upp budgeten för sin 
verksamhet tillsammans med sin klinikledning. Detta gör att klinikcheferna har olika mycket 
makt över budgeten. Där klinkchefen på S:t Görans sjukhus i förhållande till klinikchefen på 
Blekingesjukhuset, har större befogenheter. Det är ett tydligt ansvar som delegeras ut till både 
klinikchefen och första linjens chef på S:t Görans sjukhus. Vi kunde inte hitta motsvarande 
ansvar hos första linjens chef på Blekingesjukhuset. Varför det ser olika ut i de båda 
organisationerna, menar vi, återigen inte tvunget måste bero på att det ena sjukhuset är privat 
ägt. Med stöd av Aidemarks (2004) studie, där han studerat Helsingborgs lasarett och 
Ängelholms sjukhus, beror det på hur ledningen motivera samarbete mellan professionerna i 
hälso- och sjukvårdsorganisationen.  
 

Inom landstinget mister budgeten delar av sin funktion, eftersom de på kliniken redan innan 
de blir tilldelade budgeten, vet att det är omöjligt att få resurserna att räcka till. Enligt 
litteraturen bland annat från Ax et al (2005) och Samuelsson (2001) borde personalen förlora 
motivationen då de inte får medverka i processen, men de vi har intervjuat försöker trots allt 
hålla modet uppe. På S:t Görans sjukhus ställs målen upp tillsammans med de anställda och 
därmed känner de sig delaktiga och motiverade till att hålla budgeten. Vi tycker att politikerna 
bör se över hur budgeten ställs upp inom sjukhusförvaltningen. Den administrativa personalen 
och vårdpersonalen försöker verkligen göra sitt yttersta med de resurser de blir tilldelade. Vi 
har ställt oss frågan många gånger om hur det skulle arta sig om S:t Görans sjukhus styrning 
implementerades i landstingsvärlden. Hur skulle detta egentligen mottagas? Vi har föreställt 
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oss att om personalen får rätt information och kunskap om en kommande omorganisering, kan 
detta bidra till ökad motivation och inställning att arbeta mot samma mål, precis som 
Samuelsson (2001) beskriver. Det ska påpekas att S:t Görans sjukhus har en ”guld sits”, för 
de kan rekrytera i stort sätt den personal som de önskar. De kan därmed välja ut de 
nyckelpersoner som de önskar få till i sin organisation. Även de som anställs efterhand, blir 
”formade” i den andan som S:t Görans sjukhus står för.  
 

Vi anser att det finns två viktiga delar som skiljer sig åt när vi talar om 
genomförandeprocessen. Den första är controllerfunktionen. Ortopedklinikens controller på 
Blekingesjukhuset sitter inte nära verksamheten, utan han är placerad på kansliet. Som vi 
förstår det samarbetar controllern en hel del med klinikchefen, men när vi frågade 
sjuksköterskan på avdelningen visste hon inte vem han var. Vi menar att alla anställda på 
kliniken bör se controllern som en stödfunktion till resterande verksamhet. För att kunskap 
ska kunna utbytas mellan professionerna krävs det närhet. Genom att en controller sitter nära 
verksamheten kan controllern hjälpa till att utveckla ett ekonomiskt tänkande hos 
professionen. Skillnaden här är att controllern på S:t Görans sjukhus faktiskt sitter ute i 
verksamheten och ägs av klinikerna. Vi måste här hålla med Bokenstrand (2000) om att ett 
samarbete gynnas i form av att kunskapsutbyte kan ske mellan professionerna, men även en 
ökad förståelse för varandra. Det skulle finnas stora möjligheter inom landstingen till ett ökat 
samarbete mellan yrkesprofessionerna. Vår uppfattning är att det finns en enorm kunskap och 
vilja hos både hos professionen och hos den administrativa personalen, men att det är 
politikerna som inte fattar tillräckligt snabba beslut för att besluten ska kunna verkställas på 
lägre nivåer, detta berör även Aidemark (1998) i sin studie av Landstinget Kronoberg. 

 
Det andra delen är tilltron till linjen, det vill säga att på S:t Görans sjukhus känner de som vi 
intervjuat förtroende till att deras närmsta chef för deras talan vidare till nästa chefsnivå för 
behandling. På Blekingesjukhuset berättade de vi intervjuat att de inte var säkra på att deras 
talan fördes vidare till politikerna. Deras syn på förvaltningen har dock förändrats, det har 
blivit en mer positiv inställning gentemot dem. Återigen anser vi att politikerna måste släppa 
på de egen intressen de har och delegera ut mer ansvar till förvaltningen. Detta för att 
sjukhusförvaltningen, i sin tur, kan tilldelas större befogenheter till att fatta beslut rörande den 
operativa verksamheten. På detta sätt kan även de, upplevda långa, beslutsvägarna kortas.  
 

Vad det gäller den sista processen, budgetuppföljningen, är rapporterna och prognoserna 
särskilt viktiga för S:t Görans sjukhus. Det gäller för dem att åtgärda eventuella underskott 
tidigt, detta för företagets fortsatta överlevnad. På S:t Görans sjukhus har de en inarbetad rutin 
i hur uppföljningsarbetet ska gå till. På Blekingesjukhuset finns det inte någon ordentlig 
motsvarighet, de håller dock på att se över rutinerna för uppföljningen och förhoppningsvis 
kommer det att leda till bättre uppföljning av budgeten och snabbare åtgärder och upprättelse 
av budgeten. Här tror vi att ägande frågan spelar stor roll. Det finns alltid en risk för att det 
privata sjukhuset kan försättas i konkurs. Det vill säga, för företagets fortsatta överlevnad 
krävs det snabba åtgärder. Vad det gäller de landstingsägda sjukhusen, kan inte gå i konkurs, i 
absolut värsta fall, kan det bli tal om tvångsförvaltning.  

 
Även nere på kliniknivå är det inte mycket som sker om de gör ett underskott. Detta ger 
intrycket av att det inte anses vara nog viktigt att hålla budgeten för dem och motivationen 
och ansträngningarna minskar när det inte läggs tillräcklig press på klinikerna.  
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Enligt Ax et al (2005) är tanken med budgetuppföljningen att man ska lära av sina ”misstag” 
och justera dem. På Blekingesjukhuset höjs fjolårets budget med 2,6 %, oavsett utfall. Detta 
gör att uppföljningsprocessen inte uppfyller sitt syfte och totalt sätt går hela rollen som 
ekonomiskt styrverktyg förlorad. Därför är ett av våra förslag till förändring att göra det 
möjligt för klinikcheferna att förhandla sig till nästa års budget och att förhandlingen istället 
läggs på hösten och inte som det är nu, på våren. Budgeten som idag ter sig stel i landstinget, 
kanske skulle bli bättre om man såg den som en ständigt föränderlig process. Detta är en stor 
skillnad, då man på S:t Görans sjukhus kontinuerligt följer upp processen under året. Vid 
budgetårets slut utförs en noggrann analys av avvikelserna. Detta tar de sedan lärdom av, och 
även tidigare års budgetar, när det sedan är tid för att ställa upp nästa års budget. Detta kan 
bero på ägarformen, och precis som vi tidigare har diskuterat, är det inte nödvändigt. Vi anser 
att om politikerna hade varit mer engagerade och delaktiga hade uppföljningen kunnat 
granskas bättre. Återigen vill vi göra en reservation för att S:t Görans sjukhus är privat ägt 
och att uppföljningen är särskilt betydelsefull för dem, eftersom annars finns det en risk för 
dem att bli satta i konkurs.  
 

Vi anser att S:t Görans sjukhus har vissa fördelar av att vara privat ägda. För det första har de 
ett fungerande belöningssystem, som motiverar de anställda till att utföra den där extra 
operationen om det verkligen skulle behövas. Då landstingen idag har begränsade resurser, 
finns det ingen möjlighet att införa liknande incitament system. För det andra, precis som vi 
tidigare nämnt, möjligheten att välja vilka som ska arbeta i organisationen och de har även 
större möjligheter till att utbilda sin personal. Till exempel, idag håller de på med utbildning 
för de blivande sektionscheferna, för att de ska bli mer medvetna om ekonomins betydelse. 
Det finns inom landstinget inte heller samma möjlighet till att ge all berörd personal den 
utbildning som kan tänkas förbättra förståelsen för ekonomin, eftersom det återigen finns 
begränsat med resurser. Till sist har S:t Görans sjukhus sedan tre år tillbaka, använt sig av 
balanserat styrkort (BSC), de har alltså sedan en tid tillbaka mätt verksamheten ur olika 
perspektiv. På Blekingesjukhuset ska man under 2006 börja införa BSC i verksamheten. Det 
kan vara ett sätt för att få en mer heltäckande bild av ekonomi och även ge en möjlighet till att 
möta andra perspektiv.  

 
Vi vill åter igen poängtera att det faktiskt kan vara ledningen som gör att profession har ett 
gott samarbete, det vill säga om ledningen har en jämlik inställning till professionen och har 
förmågan att förmedla ut det i verksamheten. Skillnaderna kan då istället bero på individernas 
samarbetsförmåga och inte ägande formen. Det skulle därför vara intressant att forska vidare 
och se om den egentliga betydelsen ligger hos den styrande ledningen. Om det kan vara så att 
det i själva verket inte beror på vem som är ägaren. 
  

Precis som Aidemark (1998) beskriver i sin studie, dela politikerna ut en ram med en årlig 
procentuell ökning, detta är exakt detsamma som förekommer på Blekingesjukhuset. Detta 
medför ett stelt sätt att se på budgeten. För vi lever trots allt i ett föränderligt samhälle, där 
tekniken hela tiden utvecklas. Vi medborgare kan idag på ett helt annat sätt ”stå på oss”, för vi 
känner till vilka rättigheter vi har. Det samma gäller hälso- och sjukvården, ”kunderna” 
känner till vilka behandlingsmetoder som finns och att de kan kräva att få en beprövad 
behandling. Det medför att kostnaderna för olika behandlingar och nya tekniker ständigt 
stiger och behovet av sjukvård lär inte minska. Den åldrande befolkningen kommer att bli allt 
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större och behovet av vårdpersonal är också en bidragande faktor. För vem ska egentligen ta 
hand om den allt mer ökade patienttillströmningen? Det är dessutom så att idag är bristen på 
vårdpersonal stor och den lär inte bli mindre i framtiden. Därför måste det ske en 
effektivisering eller en utveckling mot nya vårdformer för att vi i framtiden ska kunna 
”behandla” de ökade vårdkostnaderna. Hur detta ska gå till, är fortfarande en fråga för våra 
beslutsfattare. Vi menar att någon förändring måste ske, det behöver nödvändigtvis inte ske 
genom en privatisering av vården, för trots allt finns det en risk om att det blir för mycket 
vinstfokus, och att den främsta anledningen, det vill säga bedriva god och säker, kvalitetsvård 
kan glömmas bort. Däremot måste den offentliga sektorn vara beredd på att anpassa sig till de 
snabba förändringarna som sker idag. Den politiska ledningen måste bli mer positivt inställd 
och utbilda och motivera sin personal, för att passa in på dagens sjukvårdsmarknad och för att 
i framtiden kunna konkurrera om ”kunderna”. 
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7. Avslutning 
Till slut vill vi nämna att vår studie är gjord utifrån helt skilda förutsättningar för de båda 
sjukhusen. Ett av sjukhusen är placerat i Karlskrona, som är en betydligt mindre stad och det 
andra sjukhuset ligger i Stockholm och som har ett dubbelt så stort upptagningsområde, 
jämfört med Karlskrona. Om vi hade gjort fler intervjuer i andra landsting och privat ägda 
sjukhus, hade vi kunnat göra fler generaliseringar och dra fler slutsatser. För att få en bredare 
uppfattning i vår studie, vad det gäller controllerfunktionen, ångrar vi att vi inte intervjuade 
controllern för Blekingesjukhuset. Det hade medfört att vi erhållit samma vinkling av den 
ekonomiska funktionen som controllern fyller, även i landstinget.  
 

Andra områden som skulle vara intressanta för fortsatta studier, är att undersöka hur 
användningen av internprissättningen och Diagnos Relaterande Grupper (DRG) se ut mellan 
privat sjukvård och offentlig sjukvård. DRG är en form av internprissättning för olika 
diagnoser och behandlingar inom hälso- och sjukvården. Vi har fått en antydan om att privat 
sjukvård har andra möjligheter att göra, andra val av prioriteringar av patienter, än vad 
offentlig hälso- och sjukvård kan. Till sist, en annan intressant studie, skulle vara att 
vidareutveckla vår just slutförda studie. Det vill säga göra ett större antal intervjuer, på flera 
olika sjukhus, privata respektive offentliga, och på fler nivåer i organisationen. Detta för att 
ge en mer generell bild av budgetens roll. 
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9. Bilaga 
 
Bilaga 1 
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Bilaga 2 
 
Intervju med Ekonomichef på landstinget 
 
Bakgrundsfrågor rörande intervjuperson 

 
1. Vilken är Din befattning idag? 
2. Hur länge har Du haft denna befattning? 
3. Vilka är Dina arbetsuppgifter? 
4. Vad har Du för utbildning? 
5. Har Du någon erfarenhet från arbete inom privat verksamhet? 

 
Arbetsområde och Ekonomi 
 

6. Kan Du beskriva var Din verksamhet befinner sig i landstingsorganisationen? 
7. Kan Du beskriva vad landstingets intäkter baseras på?  

- Hur delas pengarna ut till sjukhusets olika verksamheter? 
8. Vad händer med eventuella överskott eller underskott i sjukhusets olika verksamheter?   

- Förs dessa över till kliniker som gått med underskott eller kommer 
överskottet/underskottet att stanna i verksamheten till nästkommande år?  

Ansvar och ansvarsfördelning 
 

9. Förekommer någon form av belöningssystem i landstinget?  
- Om så är fall; hur är systemet utformat? På vilket sätt är belöningssystemet 

kopplat till budget?   
10. Vilka typer av ekonomiska ansvarsenheter delegeras ut på sjukhuset?  

- Vilka är det som får detta ansvar? 
11. Vad baseras internprissättning mellan de olika verksamheterna på? 

 
Generellt; Budget 
 

12. Vad tänker Du när du hör ordet budget?  
13. Anser Du att de går att styra med budget? Motivera? 
14. Vilket förtroende har Du för budgeten? 

- Har Du någon generell uppfattning om vilket förtroende budgeten har och har 
haft inom landstinget? 

15. Vilken inställning har verksamhetschef, avdelningsföreståndare, klinikekonomer till 
budget? 

16. Hur pass viktig är budgeten för verksamheterna? 
17. Vilka är med och sätter upp en budget för verksamheterna?  

- Vad är Din roll i dessa? 
18. Hur pass viktig är uppsatta mål för styrning med budget?  

- Använder Ni modellen målstyrning? Eller annan – Beskriv? 
19. Hur påverkar de långa beslutsvägarna inom landstingsorganisationerna budgetarbetet?  
20. Vilka anser Du vara budgetens styrkor respektive svagheter? 

 
Budget – Utarbetningsprocess 
 

21. Kan Du beskriva hur budgetens framtagningsprocess går till?  
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- Vilka medverkar i den? 
- Vilka roller har respektive deltagare? 
- Vilka nivåer går den igenom? 

22. Hur går budgetförhandlingen till?  
- Hur delas sedan de resurser ut som till de olika klinikerna i sjukhuset? 

23. Vilka strategiska mål har satts upp inför kommande år?  
- Hur stor betydelse har målen för själva budgetarbetet?  

24. Ni har krav från olika håll att uppnå vissa mål, anser Du att det är svårt att ställa upp 
budgeten så den stämmer överens med dessa krav? 

25. Vilka skillnader finns det i budgetens uppställande mellan privatsjukhusens och 
landstingens? 

 
Budget – Genomförandeprocess 
 

26. Hur sker budgetdialogen i kansliet och verksamheten?  
27. Hur kan budgetdialog leda till ökad medvetenhet om budgeten som styrmedel och 

ökad kostnadsmedvetenhet?   
 
Budget – uppföljningsprocess 
 

28. Hur går budgetuppföljningen till?  
29. Vilken användning har Ni av den information Ni får från budgeten och dess 

uppföljning?  
- Hur förankras denna till verksamheten? 

30. Var uppstår differenserna i budgeten?  
- Kan man se något mönster? 

31. Vad händer om landstinget överskrider sin budget? 
32. Vad händer om avdelningarna inte håller sin budget? 

 
Profession 
 

33. Gör de olika professionerna det svårare med budgetförhandlingar och 
budgetprocessen? 

- Hur anser Du att förståelsen mellan de olika professionerna, dvs. läkare och 
ekonomer, och deras kunskap, kan ökas? Vad är positivt respektive negativt 
med detta? 

 
Offentlig vs Privat 
 

34. Vad har Du för förtroende för landstingsdirektören landstingsstyrelsen och 
landstingsfullmäktige? 

35. Skulle Du kunna beskriva innebörden av beställar-utförarmodellen? 
36. Vilka är skillnader/likheter mellan den offentliga verksamhetens budgetprocesser 

jämfört med privatsjukhusens?  
37. Vad anser Du om den lag som kom 1991 om budget i balans?  

- Hur påverkar denna lag budgetprocessen för landstingen?  
38. Hur ser Du på en eventuell Stopplag?  

- Anser Du att det är rätt att stoppa utvecklingen av privatsjukhusen? 
39. Om det hade öppnat ett privatsjukhus i Blekinge, skulle Du då kunna tänka Dig att 

säga upp din tjänst inom landstinget och arbeta där istället? Varför/Varför inte? 
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Bilaga 3 
 
Intervju med klinikchef inom landstinget 
 
Bakgrundsfrågor rörande intervjuperson 
 

 
1. Vilken är Din befattning idag? 
2. Hur länge har Du haft denna befattning? 
3. Vilka är Dina arbetsuppgifter? 
4. Vad har Du för utbildning utöver din läkarutbildning (inom ekonomi)? 
5. Har Du någon erfarenhet från arbete inom privatvården? 

 
Arbetsområde och Ekonomi 
 

6. Kan Du beskriva var Din verksamhet befinner sig i landstingsorganisationen? 
7. Hur mycket av Din tid lägger Du ner på administrativa sysslor och budgetarbete? 
8. Kan Du beskriva vad Era avdelningsintäkter baseras på? 
9. Vad händer med eventuella överskott eller underskott i verksamheten?  

- Förs dessa över till andra kliniker som gått med underskott eller kommer dessa 
att stanna i er verksamhet till nästkommande år?  

 
Ansvar och ansvarsfördelning 
 

10. Vilken typ av ansvar är utdelat till Er avdelning?  
11. Förekommer någon form av belöningssystem i Din verksamhet? 

- Och om så är fallet; Hur är den kopplad till budgeten? 
 
Generellt; Budget 
 

12. Vad tänker Du på när Du hör ordet budget? 
13. Hur går budgetprocessen till?  
14. Vad anser Du vara huvudsyftet med budget?   
15. Hur viktig är budgeten för Dig och din verksamhet?  

- Vilket förtroende har Du för budgeten?  
- Har du någon generell uppfattning om vilket förtroende budgeten har och har 

haft i landstinget? 
16. Hur pass viktig är uppsatta mål för styrningen med budget?  

- Använder Ni modellen målstyrning? Eller annan – Beskriv? 
17. Tror Du att de långa beslutsvägarna inom landstingsorganisationerna försvårar 

budgetarbete?  
- Hur skulle den kunna förbättras?  

18. Vilka anser Du vara budgetens styrkor respektive svagheter är? 
 
Budget – Utarbetningsprocess 
 

19. Hur går budgetförhandlingen till ur Ditt perspektiv?  
- Hur blir Ni tilldelade Er budget?  
- Vad grundar sig budgeten på? 
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20. Kan Du beskriva hur budgetens framtagningsprocess går till för just Er klinik?  
- Vilka medverkar i den? 
- Vilken roll har du? 
- Hur går det till? 
- Vilka roller har respektive deltagare? 

21. Fördelar Du sedan ut budgetsummor ut i Din verksamhet?  
- Hur går denna uppdelning till och vad baseras den på?  
- Är det uppsatta mål för verksamheten eller har Ni någon form av standard? 

22. Vilka strategiska mål har satts upp inför kommande år?  
- Hur stor betydelse har målen för själva budgetarbetet? Varför har de 

liten/stor betydelse? 
 
Budget – Genomförandeprocess 
 

23. Hur tror Du att budgeten upplevs av de anställda på avdelningsnivå? 
24. Sker det någon budgetdialog i Er verksamhet?  

- Vilka deltar i dialogen?  
- Vad anser Du om att fler anställda på avdelningsnivå får vara med och 

delta i budgetdialogen? 
 
Budget – uppföljningsprocess 

 
25. Hur går budgetuppföljningen till?  

- Vem är det som gör uppföljningen?  
- Hur medverka Du i uppföljningsarbetet?  
- Hur anser Du att uppföljningen fungera? 

26. Vilken roll spelar budgeten för uppföljningen? 
27. Hur skiljer sig budgeten åt från år till år?  

- Vilka är de största differenserna? 
28. Hur väl stämmer uppsatta mål överens med budgeterat utfall? 
29. Vad händer om Er avdelning överskrider budgeten? 
 

Profession 
 

30. Vilken påverkan har professionerna i framtagandet av budgeten? 
- Hur anser Du att förståelsen är mellan de olika professionerna? 

31. Vilken påverkan anser Du att politikerna har på budgetarbetet?  
- Vilket förtroende har Du för politikerna och landstingsdirektören? 

 
Offentlig vs Privat 
 

32. Hur tror Du den offentliga verksamhetens budgetprocesser är jämfört med de privata 
sjukhusens?  

33. Vilka problem tror Du att de privata sjukhusen möter som Ni inte möter?  
34. Vilka skillnader är det att i styra med budget mellan landstingets och privatsjukhusen? 
35. Vad anser Du om den lag som kom 1991 om budget i balans?  

- Anser Du att denna lag försvårat budgetprocessen för landstingen?  
36. Om det hade öppnat ett privat sjukhus i Blekinge, skulle Du då kunna tänka Dig att 

säga upp din tjänst inom landstinget och arbeta där istället? Varför/Varför inte? 
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Bilaga 4 
 
Intervju med första linjens chef inom landstinget 
 
Bakgrundsfrågor rörande intervjuperson 
 

1. Vilken är Din befattning idag? 
2. Hur länge har Du haft denna befattning? 
3. Vilka är Dina arbetsuppgifter? 
4. Vad har Du för utbildning utöver din sjuksköterskeutbildning? 
5. Har Du någon erfarenhet från arbete inom privatvården? 

 
Arbetsområde och Ekonomi 
 

6. Kan Du beskriva var Din verksamhet befinner sig i landstingsorganisationen? 
7. Hur mycket av Din tid lägger Du ner på administrativa sysslor och budgetarbete? 
8. Kan Du beskriva vad Era avdelningsintäkter baseras på? 
9. Vet Du vad som händer med eventuella överskott eller underskott i verksamheten?  

- Skulle Du vilja veta det? Motivera! 
 
Ansvar och ansvarsfördelning 
 

10. Vilken typ av ansvar är utdelat till Er avdelning?  
11. Förekommer någon form av belöningssystem i Din verksamhet?  

- Och om så är fallet; Hur är den kopplad till budgeten? 
 
Generellt; Budget 
 

12. Vad tänker Du på när Du hör ordet budget? 
13. Vad anser Du vara huvudsyftet med budget?   
14.  Vad ser Du av budgetprocessen?  

- Hur är Du involverad i denna process? 
15. Vilket förtroende har Du för budgeten?  
16. Vet Du vilka mål Er verksamhet arbetar mot?  

- Är Du med och sätter upp dessa mål? 
17.  Tror Du att de långa beslutsvägarna inom landstingsorganisationerna försvårar 

budgetarbete?  
- Hur skulle dessa kunna förbättras?  

18. På vilket sätt kan budgeten bidra till ökad kostnadsmedvetenhet hos de anställda på 
avdelningen? 

 
Budget – Utarbetningsprocess 
 

19. Hur går budgetförhandlingen till ur Ditt perspektiv?  
- Hur blir Ni tilldelade Er budget?  
- Vad grundar sig budgeten på? 

20. Kan Du beskriva hur budgetens framtagningsprocess går till för just Er klinik?  
- Vilka medverkar i den? 
- Vilken roll har du? 
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- Hur går det till? 
- Vilka roller har respektive deltagare? 

21. Vad är Din roll när budgetsummorna ska fördelas ut i verksamheten?  
22. Vet Du vilka strategiska mål har satts upp inför kommande år?  

- Hur stor betydelse har målen för själva budgetarbetet?  
 
Budget – Genomförandeprocess 
 

23. Hur tror Du att budgeten upplevs av de anställda på avdelningen?  
24. Vad är Din roll i att förmedla budgeten?  

- Hur tas informationen emot av de anställda?  
- Vad krävs för att få de anställda mer positivt inställda till budget och 

kostnadsmedvetenhet? 
25. Sker det någon budgetdialog i Er verksamhet?  

- Vilka deltar i dialogen?  
- Vad anser Du om att fler anställda på avdelningsnivå får vara med och delta i 

budgetdialogen?  
 
Budget – uppföljningsprocess 

 
26. Vem är det som gör uppföljningen?  

- Hur medverkar Du i uppföljningsarbetet?  
- Hur anser Du att uppföljningen fungera? 

27. Vilken roll spelar budgeten för uppföljningen? 
28. Hur skiljer sig budgeten åt från år till år?  

- Vilka är de största differenserna? 
29. Hur väl stämmer uppsatta mål överens med budgeterat utfall? 
30. Vad händer om Er avdelning överskrider budgeten? 
 

Profession 
 

31. Vilken påverkan har professionerna i framtagandet av budgeten? 
- Hur anser Du att förståelsen är mellan de olika professionerna? 

32. Vilken påverkan anser Du att politikerna har på budgetarbetet?  
- Vilket förtroende har Du för politikerna och landstingsdirektören? 

 
Offentlig vs Privat 
 

33. Hur tror Du den offentliga verksamhetens budgetprocesser är jämfört med de privata 
sjukhusens?  

34. Vilka problem tror Du att de privata sjukhusen möter som Ni inte möter?  
35. Vilka skillnader är det att i styra med budget mellan landstingets och privatsjukhusen? 
36. Känner Du till den lag som kom 1991 om budget i balans?  

- Har Du upplevt någon skillnad i budgetprocessen för Er verksamhet sedan den 
kom?  

37. Om det hade öppnat ett privat sjukhus i Blekinge, skulle Du då kunna tänka Dig att 
säga upp din tjänst inom landstinget och arbeta där istället? Varför/Varför inte? 
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Bilaga 5 
 
Intervju med sjuksköterska inom landstinget 
 
Bakgrundsfrågor rörande intervjuperson 
 

1. Vad är Din befattning idag? 
2. Hur länge har Du haft denna befattning? 
3. Vilka är Dina arbetsuppgifter? 
4. Vad har Du för utbildning?  

- Fanns det någon ekonomi med i utbildningen då Du läste? 
5. Har Du någon erfarenhet från arbete inom privat verksamhet? 

 
Arbetsområde och Ekonomi 
 

6. Kan Du beskriva var Din verksamhet befinner sig i organisationen? 
7. Vet Du vad Era avdelningsintäkter baseras på?  
8. Har Du märkt några förändringar i sättet att se på ekonomi under åren som du arbetat 

inom landstinget? På vilket sätt?  
 
Ansvar och ansvarsfördelning 

 
9. Förekommer någon form av belöningssystem i den verksamhet Du arbetar i?  

- Om ja: Hur ser Du denna? 
 
Generellt; Budget 
 

10. Vad tänker Du på när Du hör ordet budget? 
11. Anser Du att Du får information om Er budget? Hur? 
12. Hur är kostnadsmedvetenheten hos sjuksköterskorna?  

- Hur märks det bland de övriga anställda?  
 
Budget – Utarbetningsprocess 
 

13. Vad är Din roll i uppställningen av budget?  
- Har Du som sjuksköterska något att säga till om? 

14. Vad vet Du om hur budgetsummorna fördelas ut i verksamheten? 
15. Vet du något om vilka strategiska mål som sätts upp? 
 

Budget – Genomförandeprocess 
 

16. Hur informeras Ni om förändringar i ekonomin i Er verksamhet? 
17. Sker det någon budgetdialog i Er verksamhet?  

- Får Ni vara med och delta i dialogen?  
18. Om Du fått möjligheten; hade Du varit intresserad av att få veta mer om vad budgeten 

egentligen innebär och varför pengarna delas ut dit de gör?  
- Anser Du att det skulle öka förståelsen för de besparingarna som görs på 

avdelningen?  
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Budget – uppföljningsprocess 
 
19. Vet Du hur budgetuppföljningen går till på Er avdelning? 
20. Anser Du att Ni får tillräckligt med information om hur utfallen blir?  

- Tror Du det skulle vara av intresse för sjuksköterskorna? 
21. Får Ni veta om mål uppnåtts?  

- Hur får Ni veta det? 
 

Profession 
 

22. Vilket förtroende har Du för Din verksamhetschef och ekonomiavdelningen? 
 
Offentlig vs Privat 
 

23. Hur tror Du det skiljer sig mellan den information som Ni får om budgeten och dess 
betydelse än hos ett privatsjukhus?  

24. Vad tror du landstinget kan lära av det privata vårdalternativet?  
- Vad tror Du skiljer sig åt i sättet att se på ekonomin? 

25. Hur ser Du på den eventuella lagen om att stoppa utvecklingen av privata sjukhus? 
26. Om det hade öppnat ett privat sjukhus i Blekinge, skulle Du då kunna tänka Dig att 

säga upp din tjänst inom landstinget och arbeta där istället? Varför/Varför inte? 
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Bilaga 6 
 
Intervju med Ekonomichef på privatsjukhus 
 
Bakgrundsfrågor rörande intervjuperson 
 

1. Vilken är Din befattning idag? 
2. Hur länge har Du haft denna befattning? 
3. Vilka är Dina arbetsuppgifter? 
4. Vad har Du för utbildning? 
5. Har Du någon erfarenhet från arbete inom offentlig sjukvård? 

 
Arbetsområde och Ekonomi 
 

6. Kan Du beskriva var Din verksamhet befinner sig i organisationen? 
7. Kan Du beskriva vad Era intäkter baseras på?  
8. Vad baseras Era priser på vid avtal med landstinget? 

- Om Ni avtalat om till exempel 20 knäplastikoperationer och en akut 21 patient 
kommer in vad händer då?  

- Hur tar Ni i beaktande som privatägt sjukhus att enligt HSL ge alla lika vård?  
- Med hur mycket debiterar Ni landstinget om de överskrider sina avtal? 

9. Hur delas pengarna ut till sjukhusets olika verksamheter? 
- Vad händer med eventuella överskott eller underskott i sjukhusets olika 

verksamheter?   
 
Ansvar och ansvarsfördelning 
 

10. Förekommer någon form av belöningssystem i Er verksamhet?  
- Om så är fall; hur är systemet utformat?  
- På vilket sätt är belöningssystemet kopplat till budget?   

11. Vilka typer av ekonomiska ansvarsenheter delegeras ut på sjukhuset?  
- Vilka är det som får detta ansvar? 

12. Vad baseras internprissättning mellan de olika verksamheterna på? 
 
Generellt; Budget 
 

13. Vad tänker Du när du hör ordet budget?  
14. Anser Du att de går att styra med budget? Motivera? 
15. Vilket förtroende har Du för budgeten?  

- Har Du någon generell uppfattning om det skett någon förändring från att 
Ni tillhörde landstinget? 

16. Vilken inställning har verksamhetschef, avdelningsföreståndare, ekonomer ute i 
verksamheten till budget? 

17. Hur pass viktig är budgeten för verksamheterna? 
18. Vilka är med och sätter upp en budget för verksamheterna?  

- Vad är Din roll i dessa? 
19. Hur pass viktig är uppsatta mål för styrning med budget?  

- Använder Ni modellen målstyrning? Eller annan – Beskriv? 
20. Vilka anser Du vara budgetens styrkor respektive svagheter? 

77(86) 



Annelie Cedergren    Budget som styrverktyg 
Jenny Landgren 

21. Hur har beslutsvägarna förändrats för budgetarbetet sedan Ni blev privatägda? 
 
Budget – Utarbetningsprocess 
 

22. Kan Du beskriva hur budgetens framtagningsprocess går till?  
- Vilka medverkar i den? 
- Vilka roller har respektive deltagare? 
- Vilka nivåer går den igenom? 

23. Hur går budgetförhandlingen till?  
- Hur delas sedan de resurser ut som till de olika klinikerna i sjukhuset? 

24. Vilka strategiska mål har satts upp inför kommande år?  
- Hur stor betydelse har målen för själva budgetarbetet?  

25. Ni har krav från olika håll att uppnå vissa mål, anser Du att det är svårt att ställa upp 
budgeten så den stämmer överens med dessa krav? 

26. Vilka skillnader finns det i budgetens uppställande mellan privatsjukhusens och 
landstingens? 

 
Budget – Genomförandeprocess 
 

27. Hur sker budgetdialogen mellan dig (administrativ personal) och verksamheten?  
28. Hur kan budgetdialog leda till ökad medvetenhet om budgeten som styrmedel och 

ökad kostnadsmedvetenhet?   
 
Budget – uppföljningsprocess 

 
29. Hur går budgetuppföljningen till?  
30. Vilken användning har Ni av den information Ni får från budgeten och dess 

uppföljning?  
- Hur förankras denna till verksamheten? 

31. Var uppstår differenserna i budgeten? Kan man se något mönster? 
32. Vad händer om Ni överskrider Er budget? 
33. Vad händer om avdelningarna inte håller sin budget? 

 
Profession 

 
34. Gör de olika professionerna det svårare med budgetförhandlingar och 

budgetprocessen? 
- Hur anser Du att förståelsen mellan de olika professionerna, dvs. läkare och 

ekonomer, och deras kunskap, kan ökas? Vad är positivt respektive negativt 
med detta? 

 
Offentlig vs Privat 
 

35. Vilket förtroende har Du för bolagets VD? 
36. Skulle du kunna beskriva innebörden av beställar-utförarmodellen? 
37. Vilka är skillnader/likheter mellan den offentliga verksamhetens budgetprocesser 

jämfört med privatsjukhusens?  
 

38. Vad anser Du om den lag som kom 1991 om budget i balans?  
- Hur påverkar denna lag budgetprocessen för landstingen?  
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39. Hur ser Du på en eventuell Stopplag?  
- Varför tror Du att politikerna (S, V och Mp) vill stoppa utvecklingen av 

privatsjukhusen? 
40. Om St. Görans köps tillbaka av landstinget, vill Du då fortsätta arbeta här eller 

kommer Du att söka Dig till andra privata alternativ? 
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Bilaga 7 
 
Intervju med klinikchef inom privatsjukhus 
 
Bakgrundsfrågor rörande intervjuperson 

 
1. Vad är din befattning? 
2. Hur länge har Du haft denna befattning? 
3. Vilka är Dina arbetsuppgifter? 
4. Vad har Du för utbildning utöver din läkarutbildning (inom ekonomi)? 
5. Har Du någon erfarenhet från arbete inom landstinget? 

 
Arbetsområde och Ekonomi 
 

6. Kan Du beskriva var Din verksamhet befinner sig i organisationen? 
7. Hur mycket av Din tid lägger Du ner på administrativa sysslor och budgetarbete? 
8. Kan Du beskriva vad Era avdelningsintäkter baseras på? 
9. Vad händer med eventuella överskott eller underskott i verksamheten?  

- Förs dessa över till andra kliniker som gått med underskott eller kommer dessa 
att stanna i er verksamhet till nästkommande år?  

10. Har ekonomistyrsystemet förändrat sig från när ni var en offentlig verksamhet? På vad 
sätt?  

 
Ansvar och ansvarsfördelning 

 
11. Vilken typ av ansvar är utdelat till Er avdelning?  
12. Förekommer någon form av belöningssystem i Din verksamhet?  

- Och om så är fallet; Hur är den kopplad till budgeten? 
 
Generellt; Budget 

 
13. Vad tänker Du på när Du hör ordet budget? 
14. Hur går budgetprocessen till?  
15. Vad anser Du vara huvudsyftet med budget?   
16. Hur viktig är budgeten för Dig och Din verksamhet? Och vilket förtroende har Du för 

budgeten?  
- Har Du någon generell uppfattning om vilket förtroende budgeten har och har 

haft i Din verksamhet? 
17. Hur pass viktig är uppsatta mål för styrning med budget?  

- Använder Ni modellen målstyrning? Eller annan – Beskriv? 
18. Är det någon skillnad i beslutsvägarna i Din organisation jämfört med landstinget?  

- Hur tror Du de olika beslutsvägarna påverkar budgetarbetet?  
19. Vilka anser Du vara budgetens styrkor respektive svagheter är? 

 
Budget – Utarbetningsprocess 
 

20. Hur går budgetförhandlingen till ur Ditt perspektiv?  
- Hur blir Ni tilldelade Er budget? Vad grundar sig budgeten på? 

21. Kan Du beskriva hur budgetens framtagningsprocess går till för just Er klinik?  
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- Vilka medverkar i den? 
- Vilken roll har Du? 
- Hur går det till? 
- Vilka roller har respektive deltagare? 

22. Fördelar Du sedan ut budgetsummor ut i Din verksamhet?  
- Hur går denna uppdelning till och vad baseras den på?  
- Är det uppsatta mål för verksamheten eller har Ni någon form av standard? 

23. Vilka strategiska mål har satts upp inför kommande år?  
24. Hur stor betydelse har målen för själva budgetarbetet? Varför har de liten/stor 

betydelse? 
 
Budget – Genomförandeprocess 
 

25. Hur tror Du att budgeten upplevs av de anställda på avdelningsnivå? 
26. Sker det någon budgetdialog i Er verksamhet?  

- Vilka deltar i dialogen?  
- Vad anser Du om att fler anställda på avdelningsnivå får vara med och delta i 

budgetdialogen? 
-  

Budget – uppföljningsprocess 
 
27. Hur går budgetuppföljningen till?  

- Vem är det som gör uppföljningen?  
- Hur medverkar Du i uppföljningsarbetet?  
- Hur anser Du att uppföljningen fungerar? 

28. Vilken roll spelar budgeten för uppföljningen? 
29. Hur skiljer sig budgeten åt från år till år?  

- Vilka är de största differenserna? 
30. Hur väl stämmer uppsatta mål överens med budgeterat utfall? 
31. Vad händer om Er avdelning överskrider budgeten? 
 

Profession 
 

32. Vilken påverkan har professionerna i framtagandet av budgeten? 
- Hur anser Du att förståelsen är mellan de olika professionerna? 
- Tror Du att det skiljer sig från det offentliga? 

33. Vilket förtroende har du för Din VD och ekonomichef? 
 
Offentlig vs Privat 
 

34. Hur tror Du den offentliga verksamhetens budgetprocesser fungerar jämfört med de 
privata sjukhusens?  

35. Vilka problem tror Du att de offentliga sjukhusen möter som Ni inte möter?  
36. Vilka skillnader är det att i styra med budget mellan landstingets och 

privatsjukhusens? 
37. Vad anser Du om den lag som kom 1991 om budget i balans?  

- Anser Du att denna lag försvårat budgetprocessen för landstingen?  
38. Om St. Görans köps tillbaka av landstinget, vill Du då fortsätta arbeta här eller 

kommer Du att söka Dig till andra privata alternativ? 
39. Tror Du att Ni är mer effektiva än ett offentligt sjukhus? 
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40. Hur ser Du på en eventuell Stopplag? 
- Och vad skulle den i så fall innebära för Er/Din del? 
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Bilaga 8 
 
Intervju med första linjens chef inom privatsjukhus 
 
Bakgrundsfrågor rörande intervjuperson 
 

1. Vad är din befattning idag? 
2. Hur länge har Du haft denna befattning? 
3. Vilka är Dina arbetsuppgifter? 
4. Vad har Du för utbildning utöver din sjuksköterskeutbildning? 
5. Har Du någon erfarenhet från arbete inom offentlig sjukvård? 

 
Arbetsområde och Ekonomi 
 

6. Kan Du beskriva var Din verksamhet befinner sig i organisationen? 
7. Hur mycket av Din tid lägger Du ner på administrativa sysslor och budgetarbete? 
8. Kan Du beskriva vad Era avdelningsintäkter baseras på? 
9. Vet Du vad som händer med eventuella överskott eller underskott i verksamheten? 

Skulle Du vilja veta det? Motivera! 
 
Ansvar och ansvarsfördelning 
 

10. Vilken typ av ansvar är utdelat till Er avdelning?  
11. Förekommer någon form av belöningssystem i Din verksamhet?  

- Och om så är fallet; Hur är den kopplad till budgeten? 
 
Generellt; Budget 
 

12. Vad tänker Du på när Du hör ordet budget? 
13. Vad anser Du vara huvudsyftet med budget?   
14.  Vad ser Du av budgetprocessen?  

- Hur är Du involverad i denna process? 
15. Vilket förtroende har Du för budgeten?  
16. Vet Du vilka mål Er verksamhet arbetar mot?  

- Är Du med och sätter upp dessa mål? 
17.  Tror Du att det är någon skillnad i beslutsvägarna mellan landstingsorganisationerna 

och Er organisation för budgetarbetet?  
18. På vilket sätt kan budgeten bidra till ökad kostnadsmedvetenhet hos de anställda på 

avdelningen? 
 
Budget – Utarbetningsprocess 

 
19. Hur går budgetförhandlingen till ur Ditt perspektiv?  

- Hur blir Ni tilldelade Er budget?  
- Vad grundar sig budgeten på? 

20. Kan Du beskriva hur budgetens framtagningsprocess går till för just Er klinik?  
- Vilka medverkar i den? 
- Vilken roll har du? 
- Hur går det till? 
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- Vilka roller har respektive deltagare? 
21. Vad är Din roll när budgetsummorna ska fördelas ut i verksamheten?  
22. Vet Du vilka strategiska mål har satts upp inför kommande år?  
23. Hur stor betydelse har målen för själva budgetarbetet?  

 
Budget – Genomförandeprocess 
 

24. Hur tror Du att budgeten upplevs av de anställda på avdelningen?  
25. Vad är Din roll i att förmedla budgeten?  

- Hur tas informationen emot av de anställda?  
- Vad krävs för att få de anställda mer positivt inställda till budget och 

kostnadsmedvetenhet? 
26. Sker det någon budgetdialog i Er verksamhet?  

- Vilka deltar i dialogen?  
- Vad anser Du om att fler anställda på avdelningsnivå får vara med och delta i 

budgetdialogen?  
 
Budget – uppföljningsprocess 

 
27. Vem är det som gör uppföljningen?  

- Hur medverkar Du i uppföljningsarbetet?  
- Hur anser Du att uppföljningen fungera? 

28. Vilken roll spelar budgeten för uppföljningen? 
29. Hur skiljer sig budgeten åt från år till år?  

- Vilka är de största differenserna? 
30. Hur väl stämmer uppsatta mål överens med budgeterat utfall? 
31. Vad händer om Er avdelning överskrider budgeten? 
 

Profession 
 

32. Vilken påverkan har professionerna i framtagandet av budgeten? 
- Hur anser Du att förståelsen är mellan de olika professionerna? 

33. Vilket förtroende har Du för VD och ekonomichefen (administrativ personal)? 
 
Offentlig vs Privat 

 
34. Hur tror Du den offentliga verksamhetens budgetprocesser är jämfört med de privata 

sjukhusens?  
35. Vilka problem tror Du att de offentliga sjukhusen möter som Ni inte möter?  
36. Vilka skillnader är det att i styra med budget mellan landstingets och privatsjukhusen? 
37. Om St. Görans köps tillbaka av landstinget, vill Du då fortsätta arbeta här eller 

kommer Du att söka Dig till andra privata alternativ? 
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Bilaga 9 
 
Intervju med sjuksköterska inom privatsjukhus 
 
Bakgrundsfrågor rörande intervjuperson 
 

1. Vilken är Din befattning idag? 
2. Hur länge har Du haft denna befattning? 
3. Vilka är Dina arbetsuppgifter? 
4. Vad har Du för utbildning? Fanns det någon ekonomi med i utbildningen då Du läste? 
5. Har Du någon erfarenhet från arbete inom landstinget? 

 
Arbetsområde och Ekonomi 
 

6. Kan Du beskriva var Din verksamhet befinner sig i organisationen? 
7. Vet Du vad Era avdelningsintäkter baseras på?  
8. Har Du märkt några förändringar i sättet att se på ekonomi jämfört med när sjukhuset 

var landstingsägt? På vilket sätt?  
 
Ansvar och ansvarsfördelning 

 
9. Förekommer någon form av belöningssystem i den verksamhet Du arbetar i?  
10. Om ja: Hur ser Du denna? 

 
Generellt; Budget 

 
11. Vad tänker Du på när Du hör ordet budget? 
12. Anser Du att Du får information om Er budget? Hur? 
13. Hur är kostnadsmedvetenheten hos sjuksköterskorna?  
14. Hur märks det bland de anställda?  

 
Budget – Utarbetningsprocess 
 

15. Vad är Din roll i uppställningen av budget?  
16. Har Du som sjuksköterska något att säga till om? 
17. Vad vet Du om hur budgetsummorna fördelas ut i verksamheten? 
18. Vet du något om vilka strategiska mål som sätts upp? 
 

Budget – Genomförandeprocess 
 
19. Hur informeras Ni om förändringar i ekonomin i Er verksamhet? 
20. Sker det någon budgetdialog i Er verksamhet?  
21. Får Ni vara med och delta i dialogen?  
22. Om Du fått möjligheten; hade Du varit intresserad av att få veta mer om vad budgeten 

egentligen innebär och varför pengarna delas ut dit de gör?  
23. Anser Du att det skulle öka förståelsen för de besparingarna som görs på avdelningen?  
 

Budget – uppföljningsprocess 
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24. Vet Du hur budgetuppföljningen går till på Er avdelning? 
25. Anser Du att Ni får tillräckligt med information om hur utfallen blir? 
26. Får Ni veta om mål uppnåtts? 
 

Profession 
 

27. Vilket förtroende har Du för din verksamhetschef och ekonomiavdelningen? 
 
Offentlig vs Privat 
 

28. Vad skiljer sig den information som Ni får om budgeten och dess betydelse för 
verksamheten jämfört med ett offentligt sjukhus?  

29. Vad anser Du att man kan lära av att den privata vården visat sig vara effektivare?  
30. Vad tror du landstinget kan lära av det privata vårdalternativet?  
31. Tror Du att de möter andra problem än Ni? 
32. Hur ser Du på den eventuella lagen om att stoppa utvecklingen av privata sjukhus? 
33. Om St. Görans köps tillbaka av landstinget, vill Du då fortsätta arbeta här? 
34. Eller kommer Du att söka Dig till andra privata alternativ? 
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