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Förord 
 

Föreliggande studie är ett kandidatarbete på C-nivå inom ämnet företagsekonomi. Den 
ekonomiska verkligheten har fått större och större betydelse för hälso- och sjukvårdens 
bedrivande och för möjligheterna att kunna uppfylla sina målsättningar. Vår ambition och vår 
förhoppning är att denna studie skall ge ett bidrag till diskussionen om hur inte bara vårdens 
resurser kan användas och styras på bästa sätt utan även andra verksamheters resurser inom 
den offentliga sektorn. 
 
Vi vill samtidigt passa på att tacka de som har ställt upp och vänligt avsatt en del av sin tid för 
att låta sig intervjuas och därmed givit material till vår uppsats, vår handledare Carina 
Svensson och även kursansvarig Marie Hemming som på ett aktivt och konstruktivt sätt har 
hjälpt oss, samt övriga som har bidragit, skapat förutsättningar och lämnat sina synpunkter på 
vårt arbete. 
 
 
 
Ronneby, november 2006 
 
 
 
___________________ _________________________ ___________________ 
Therese Focklin Ann-Charlotte Norén Carlsson Anna Svensson
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Sammanfattning 
 

Titel: Effektiv ekonomistyrning inom den offentliga sjukvården 
 – en studie av Habiliterings- och rehabiliteringskliniken på 

Blekingesjukhuset 
 
Författare: Therese Focklin 
 Ann-Charlotte Norén Carlsson 
 Anna Svensson  
 
Handledare: Carina Svensson 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
  
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 10 poäng 
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt en offentlig verksamhet 

har kunnat effektivisera ekonomistyrningen och ta reda på vilka de 
faktorer/aktiviteter är som har medverkat till att få budgetutfallet i balans. 
Vi vill också ta reda på i vilken grad det balanserade styrkortet (BSC) har 
medverkat till det positiva budgetutfallet. 

 
Metod: Vi har utgått från den kvalitativa metodteorin, som i sin tur har den 

hermeneutiska vetenskapsteorin som sin grund eftersom vi vill tolka och 
förstå. Med denna utgångspunkt har vi valt att använda oss av fallstudie 
med semistandardiserade ostrukturerade intervjuer kompletterat med data 
från olika dokument och för att få den teoretiska kopplingen har vi 
studerat litteratur inom ämnesområdet. Analysen och även 
teorikopplingen har sedan skett utifrån en för studien speciellt framtagen 
analysmodell. 

 
Slutsats: Genom systematisk och målinriktad styrning och genom samverkande 

faktorer har en offentlig verksamhet som hab./rehab.kliniken, kunnat 
åstadkomma en effektiv ekonomistyrning. Tonvikten ligger på ett 
ledarskap som både är professionellt, visionärt och okombinerat, där 
personalen ses som en viktig resurs och där det finns en klar strategi och 
målsättning att hålla verksamhetens kostnader inom anvisad budgetram. 
Viktiga förutsättningar är dock en rimlig budgetram i förhållande till ett 
tydligt och realistiskt uppdrag, samt en ändamålsenlig organisering med 
”bra” medarbetare. Övriga studerade faktorer har också haft betydelse 
och krävs för att få en effektiv ekonomistyrning och kan dessutom ses 
som indikatorer på i vilken grad ledarskapet och förutsättningarna för 
verksamheten främjar den effektiva ekonomistyrningen.  

 
Det balanserade styrkortet har däremot inte bidragit till det positiva 
budgetutfallet på kliniken eftersom införandet har skett långt senare. 
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Abstract 
 

Title: Effective Economic Management in the public health care 
 - a study of the department of Hab./Rehab at the hospital of Blekinge 
 
Authors: Therese Focklin 
 Ann-Charlotte Norén Carlsson 
 Anna Svensson 
 
Supervisor: Carina Svensson 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course:       Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits 
 
Purpose: The purpose with our study is to investigate in which way a public field 

of action has succeeded to make the economic management more 
effective and also find out which factors/activities that have contributed 
to get the result of the budget in balance. We also want to find out in 
which degree the balanced scorecard (BSC) has contributed to the 
positive result of the budget.    

 
Method: We have started out from the qualitative method theory which is based 

on the hermeneutic theory, since we will interpret and understand. With 
this starting point we have chosen to use a case study with semi-
standardised interviews supplemented with information from different 
documents, and to get the theoretic connection we have studied literature 
in the subject field. The analyse and even the theoretic connection have 
then started from, for this study, a special analyse model. 

 
Results: Through systematic and target-concentrated management and through 

cooperated factors, has a public sector, as the clinic of hab./rehab., been 
able to get an effective management of economy. The stress is on a 
leadership that is both professional, visionary and un-combined, and 
there the staff is seen as an important resource, and where it is a clear 
strategy and objective to keep the cost of the activity within assigned 
budgetframe. Important condition is however a reasonable budgetframe 
in relation to a clear and realistic commission, and an appropriate 
organising with “good” co-workers. Other studied factors also have 
sense, and have importance for the effective management of economy, 
and can furthermore sees as indicators at which degree the leadership and 
the condition for the activity, promote the effective management of 
economy.  
 
The Balanced Scorecard however hasn’t contributed to the positive result 
of the budget on the clinic, because the implementation has taken place 
later on. 
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1. Inledning 
 

I inledningen vill vi ge bakgrund, en problemdiskussion samt ett syfte till vår kandidatuppsats 
om effektiv ekonomistyrning inom den offentliga sjukvården. 
 
1.1 Bakgrund 
 

Sjukvårdskostnaderna i Sverige har ökat väsentligt och i snabbare takt än de totala samhälls-
resurserna under 1960-talet och framåt, vilket har inneburit att sjukvårdens andel av BNP har 
stigit. Under 70-talets mitt avtog den ekonomiska tillväxten markant och kostnadsökningen 
för sjukvården minskade, men bara tillfälligt.1 Under 1990-talets samhällsekonomiska kris 
tvingades vården till stora kostnadsbesparingar och personalminskningar samtidigt som 
kraven och förväntningarna på sjukvårdens möjligheter ökade i takt med den medicinska 
utvecklingens. Med en allt äldre befolkning och med vidgade medicinska möjligheter, 
kommer vårdbehoven att öka och därmed kostnaderna. Att hålla kostnaderna i schack är ett 
stort problem inte bara i Sverige, utan i alla industrialiserade länder.2 Blomquist & 
Packendorff skriver med hänvisning till Gustafsson (1987); Erichsen (1995) att: 
 

”Politiker och administratörer har sedan landstingens tillkomst 1862 egentligen 
aldrig haft någon möjlighet att direktstyra hälso- och sjukvårdsverksamheten; 
starka professioner och en för lekmannen ofta svårbegriplig verksamhet har gjort 
att man nöjt sig med att styra ”på distans”. Till detta kommer att läkare och 
sjuksköterskor är uppsplittrade på olika specialiteter med olika status och att 
rationaliseringsmöjligheterna är svåra att ta tillvara p.g.a. de externa 
begränsningar medicinsk etik och patienttillströmning innebär”. 3 

 
De politiska, administrativa och medicinska styrsystemen spelar en mycket viktig roll i hälso- 
och sjukvårdsverksamheten, medan ekonomistyrningen alltid har haft en underordnad roll. 
Förändringar som leder till ökad betydelse av ekonomistyrning pågår dock och för att kunna 
lösa sjukvårdens problem behövs en integrering av politiska, administrativa och medicinska 
aspekter enligt Blomquist & Packendorff. För att detta skall kunna lyckas krävs en effektiv 
ekonomistyrning.4  Och detta har blivit än mer viktigt enär Sveriges möjligheter att finansiera 
hälso- och sjukvården under senare år minskat betydligt jämfört med tidigare och jämfört med 
många andra länder p.g.a. försämrad BNP. Anell skriver att Sverige fortfarande satsar ungefär 
de resurser på hälso- och sjukvård som kan förväntas med bakgrund av BNP, men att flera 
länder satsar mer pengar på hälso- och sjukvården än vad Sverige gör, eftersom alla dessa 
länder har en högre bruttonationalprodukt som finansieringskälla, än vad Sverige har”.5 

 
 
 
                                                
1 Jönsson, Bengt & Clas Rehnberg, Effektivare sjukvård, 1987:24-26 
2 Svenska kommunförbundet & Landstingsförbundet, Utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård – en 
redovisning av hur sjukvården använder sina resurser; 2004:5 
3 Blomquist, Tomas & Johann Packendorff, Ekonomisk styrning för förändring - en studie av ekonomiska 
styrinitiativ i hälso- och sjukvården, 1998:5 
4 Ibid. s 7-8 
5 Anell, Anders, Strukturer Resurser Drivkrafter, 2004:42 
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1.2 Behov och resurser i vården 
 

”Behovet av resurser för hälso- och sjukvård påverkas av ett komplext samband 
mellan behov och efterfrågan, vårdens tillgänglighet och organisation, medicinsk 

praxis och teknisk utveckling, produktivitet och effektivitet samt hälso- och 
sjukvårdspolitisk ambitionsnivå inom ramen för det samhällsekonomiska 

utrymmet för offentlig konsumtion”. 
 
Ovanstående citat är hämtat från ett delbetänkande av kommittén om hälso- och sjukvårdens 
finansiering och organisation inför 2000-talet (HSU 2000). De skriver att det inte finns någon 
entydig definition på vad begreppet hälsa egentligen innefattar, utan synen på hälsa har 
ändrats med tiden och hör ihop med grundläggande värderingar och kultur. Den definition 
världshälsoorganisationen (WHO) har är; ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande och ej endast frånvaro av sjukdom eller svaghet”. Men sjuklighet och 
upplevd ohälsa är inte något enhetligt begrepp, ofta kan personer trots långvarig sjukdom, 
p.g.a. ändrad referensram, anse att de är vid god hälsa. Vilken betydelse sjukvården 
egentligen har för hälsan i befolkningen har diskuterats länge eftersom historiskt sett så har 
sociala villkor, boende- och arbetsmiljö samt levnadsvanor spelat större roll än insatserna från 
sjukvården. Dock har hälso- och sjukvården stått för betydande insatser när det gäller att öka 
livskvaliteten och få ned dödligheten. Utvecklingen av sjukligheten i befolkningen bestäms av 
en rad förhållanden som rör levnadsvillkor, livsstil och social struktur tillsammans med arv 
och demografi. Vårdbehov definieras som; ”den vård någon bedömer – individen själv eller 
en professionell bedömare – att befolkningen behöver vid ett visst hälsotillstånd.” Den 
upplevda ohälsan (påverkad av bl.a. sociala och psykiska faktorer som inkomst, utbildning, 
kön och förväntningar) leder till en primär vårdefterfrågan som dels styrs av vilka alternativa 
vårdmöjligheter som finns, men även av en förväntan på vårdens effekt hos de olika 
vårdgivarna. Utformningen av socialförsäkringssystemen och tillgängligheten till vård kan vid 
ett i övrigt lika vårdbehov påverka vårdkontakten. En god vård kännetecknas enligt hälso- och 
sjukvårdslagen bl. a. av att den är lättillgänglig. Med detta avses närhet geografiskt sett, rimlig 
kostnad för utnyttjandet, rimlig tid för omhändertagandet samt den uppfattning invånarna har 
om möjligheterna att utnyttja sjukvårdssystemet och dess förmåga att bemöta olika behov. Det 
är vidare viktigt ur resursbehovssynpunkt att skilja på den primära vårdefterfrågan från 
befolkningen och den sekundära vårdefterfrågan som professionella beslut alstrar inom 
sjukvårdssystemet i form av remisser, inläggningar m.m. Så kallad sluten vård och 
specialistvård är de mest kostsamma vårdinsatserna och läkaren, (som i ekonomiska termer 
här kan ses som producent), styr över en betydande andel av den totala vårdkonsumtionen. 
Denna sekundära efterfråga har patienterna mycket begränsade möjligheter att styra.6 Att 
observera här är att man som medborgare inte har någon rätt att kräva vård. En sådan 
rättighetslagstiftning skulle minska möjligheterna till politiska prioriteringar och således 
inkräkta på det kommunala självstyret och förordas därför inte enligt betänkandet.7 
 
Det betonas i betänkandet att resursbehovet måste vägas mot samhällsekonomins samlade 
resurser och att det ytterst är tillväxten i ekonomin, tillsammans med restriktion gällande 
skatteuttaget, som begränsar hur mycket hälso- och sjukvård vi har råd med när det gäller den 
skattefinansierade sjukvårdskonsumtionen. Och att det är organisation, finansieringsformer, 
vårdstruktur, medicinsk praxis, teknisk utveckling, sjukvårdspolitisk ambitionsnivå, 

                                                
6 SOU Delbetänkande av *HSU 2000, Behov och resurser i vården – en analys, 1996:81-85,  
7 Hallin, Bo & Sven Siverbo, Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård, 2003:25 
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produktivitet, lönenivå m.m. som bestämmer behov/efterfrågan. Dock anser kommittén att: 
”Det kan aldrig av samhällsekonomiska skäl vara motiverat att förhindra att medborgarna 
får den sjukvård man vill ha och är beredda att betala för”. Ytterst är det dock en 
värderingsfråga vilket utrymme hälso- och sjukvårdssektorn kan förfoga över och ur 
samhällsekonomisk synpunkt är problemet avvägningen gentemot annan konsumtion 
eftersom det handlar om skattefinansierad verksamhet. Kommittén menar att genom att 
förändra sjukvårdens yttre och inre struktur kan det teoretiskt sett vara möjligt att sluta en 
betydande del av gapet mellan behov och resurser inför 2000-talet och menar samtidigt att det 
förutsätter engagemang från både läkare och omvårdnadspersonal eftersom det handlar om 
effektivisering och förändringar som rör medicinskt beslutsfattande, praxis, rutiner, 
indikationer för behandling, behandlingsrutiner, vårdprogramarbete, samordning etc. De 
menar samtidigt att det är svårt att veta var gränsen går, när kostnadsneddragningarna medför 
oacceptabla försämringar. Som följd av balanskravet, dvs. att kostnaderna inte skall överstiga 
intäkterna, har kommuner och landsting redan vidtagit åtgärder för att åstadkomma 
kostnadsminskningar och detta har medfört och krävt betydande och snabba 
verksamhetsförändringar i form av bl.a. vårdplatsminskningar (som till viss del har 
kompenserats med resursförstärkning i den öppna vården). Man konstaterar bl.a. att antalet 
platser på medicinklinikerna fortsätter att kraftigt minska, likaså slutenvårdsplatserna för 
rehabilitering av strokedrabbade och andra kroniskt sjuka samt för vård i livets slutskede.8 
  
1.3 Styrning och organisering av offentlig verksamhet 
 

Den offentliga sektorns finanser tenderar i länder med stor offentlig sektor att bli mycket 
känslig för den ekonomiska aktivitetens cykliska variationer enligt Bo Södersten, professor i 
nationalekonomi, och menar att här är Sverige extremt känslig med sin mycket stora 
offentliga sektor.9 För att kunna överleva ökar kraven och allt hårdare ekonomiska villkor 
möter de flesta verksamheter idag p.g.a. bl.a. ökad konkurrens och inom offentlig verksamhet; 
minskade resursramar, avregleringar och privatiseringar.10  Hallin & Siverbo skriver att det i 
Sverige är mer än 150 miljarder kronor per år som omvandlas till tjänster åt vårdsökande 
medborgare och att styrning och organisering av hälso- och sjukvård är en viktig fråga ur flera 
aspekter. Dels är det viktigt för att insatta resurser skall ge så goda resultat som möjligt för 
medborgarnas livskvalitet och hälsa, men även för att skapa goda förutsättningar för 
personalen att göra ett bra arbete.11 Det som särpräglar styrningen av hälso- och sjukvården 
menar Hallin & Siverbo är dess många aktörer. Det är både politiker, administratörer och den 
medicinska professionen som var och en vill ha kontroll och påverka utveckling, funktion och 
vilka värden som skall skapas, samtidigt som de är beroende av varandra. Detta gör 
styrningen problematisk, och ställer krav på samordning och samarbete.12 Viktigt är, skriver 
Ewing & Samuelsson att ledning och styrning måste vara anpassad till både situation och 
verksamhet. Ewing & Samuelsson tar också upp betydelsen av lokal autonomi och 
samordning, formella och mindre formella styrmedel, insatser på kort och lång sikt, 
finansiella och icke-finansiella aspekter på verksamheten och att det gäller att hitta en balans 
både i tid och rum och i utformning och inriktning.13  
 
                                                
8 SOU Delbetänkande av *HSU 2000, Behov och resurser i vården – en analys, 1996:109,31-33 
9 Södersten, Bo & Hans Tson Södersten (red), Marknad och politik, 2004:426 
10 Ax, Christian, Christer Johansson & Håkan Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2005:11(förord) 
11 Hallin, Bo & Sven Siverbo, Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård, 2003:9 
12 Ibid. s 65,88,93 
13 Ewing, Per & Lars A Samuelsson, Styrning med balans och fokus, 2002:37,12  
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1.3.1 Ekonomistyrning  
Ax, Johansson & Kullvén definierar begreppet ekonomi, som ”hushållning med begränsade 
eller knappa resurser” och menar att inget företag har obegränsade resurser utan måste 
hushålla genom att arbeta sparsamt och förnuftigt. Effektiviteten kan därigenom bli hög och 
därmed även måluppfyllelsen. Gällande begreppet företag så handlar det inom ämnet 
företagsekonomi inte enbart om affärsdrivande verksamheter i bolagsform enligt deras 
definition, utan innebörden är bredare än så och står för; ”en sammanslutning av personer 
som i någon form bedriver ett medvetet arbete för att uppnå ett eller flera mål.” Med denna 
definition kan även offentlig verksamhet, t.ex. sjukvård, universitet och högskolor samt 
sammanslutningar såsom idrottsföreningar betraktas som företag.14 Hallin & Siverbo 
definierar även de ekonomi som; ”hushållning med knappa resurser” och menar att 
samhällets tillgängliga ekonomiska resurser inte kan tillgodose alla de önskemål och behov 
som finns, och att en förutsättning för ökad välfärd är ekonomisk tillväxt.15 Enligt traditionell 
ekonomistyrning så handlar styrningen inom en organisation om att nå ekonomiska mål, dvs. 
”all planering och uppföljning som bedrivs i ett företag där måttenheten är pengar.”16  
 
Gällande den offentliga verksamheten så är inte lönsamhet något mål, men, skriver Ax, 
Johansson & Kullvén, (med hänvisning till Frenckner 1989) så skall inte skillnaden mellan 
privat och offentlig verksamhet överdrivas, utan ekonomiska principer bör gälla även där. 
För att uppnå en viss kvalitet eller effekt skall inte mer resurser än vad som krävs förbrukas, 
utan det handlar om att få ”värde för pengarna”.17 Brorström, Haglund & Solli konstaterar 
dock att det som kommuner och landsting producerar i form av tjänster och varor till största 
delen, oavsett associationsform, är olönsamt.18 Ett dilemma gällande ekonomistyrningen i 
den landstingskommunala sjukvården är enligt Anell att incitamenten för ett effektivt 
resursutnyttjande saknas, med tanke på dels monopolställningen och dels ett saknat 
vinstmotiv. Speciellt med hälso- och sjukvården är dessutom vårdprocessens villkor som kan 
ses ur två aspekter; dels den tjänsteproducerande och dels den professionella aspekten. I 
huvudsak producerar hälso- och sjukvården tjänster och särskiljer sig åtminstone på tre 
punkter som tjänsteproducerande organisation; dels är det svårt att mäta verksamhetens 
output, d.v.s. resultat i form av både hälsoeffekter (curing) och omvårdnadsaspekter (caring), 
dels är det svårt att separera konsumtionen av hälso- och sjukvård från produktionen 
eftersom dessa istället i hög grad sker i interaktion mellan patient och vårdpersonal. Denna 
interaktion kan vara av stor betydelse för vårdresultatet beroende på patientens kunskap, 
motivation och förtroende för vårdpersonal och läkare och möjligheten blir begränsad att 
standardisera arbetet. Den tredje faktorn är att tjänsterna är immateriella, d.v.s. kan inte 
lagras. Detta medför en känslighet för variationer i efterfrågan. Skillnader mellan utbud och 
efterfrågan i olika perioder blir svårare att utjämna, vilket medför att kapaciteten i vissa 
verksamheter måste dimensioneras efter sin toppbelastning (exv. intensivvårdsavdelningar 
och akutmottagningar), medan andra, t.ex. elektiv verksamhet, i viss mån kan hantera 
skillnader mellan efterfrågan och produktionskapacitet med hjälp av köer.19 Utifrån ett 

                                                
14 Ax, Christian, Christer Johansson & Håkan Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2005:13-15,57-59  
15 Hallin, Bo & Sven Siverbo, Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård, 2003:28 
16 Ax, Christian, Christer Johansson & Håkan Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2005:57 
17 Ibid. s 46 
18 Brorström, Björn, Anders Haglund & Rolf Solli, Extern- och internredovisning i kommuner och landsting, 
1998:241 
19 Anell, Anders, Från central planering till lokalt ansvar - Budgeteringens roll i landstingskommunal sjukvård, 
1990:66-72 



Therese Focklin                                                            Effektiv Ekonomistyrning inom den offentliga sjukvården 
Ann-Charlotte Norén Carlsson 
Anna Svensson 
_______________________________________________________________________ 
 

        12

ledningsperspektiv kan en professionell verksamhet uppfattas som problematisk. Det finns 
samordningsproblem gällande den övergripande målsättningen för organisationen och 
eftersom det finns ett väl inarbetat normsystem, en slags professionell kultur, så kan 
möjligheterna vara begränsade att överföra handlingsnormer utifrån ett ekonomistyrsystem 
menar Anell vidare.20 
 
För många innebär styrningen av kommuner och landsting budgeten och få dokument 
innehåller så mycket arbete och har medfört så mycket diskussion som just denna.21 
Budgeten kom till Sverige från England på 1800-talet och redan 1862 stadgades det i 
dåvarande kommunalförordning att en budget skulle uppställas för varje kommun genom att; 
”varje år uppgöra ett utgiftsförslag och inkomstförslag”.22 Sedan dess har det varit lagstadgat 
att all offentlig verksamhet skall budgetera, och det var först på 1950-talet som privata 
företag började använda sig av budget för planering och samordning. ”Budget är en 
förutsägelse om framtiden”, menar Greve och blev ett viktigt verktyg för att förverkliga och 
konkretisera företagens strategier. Planeringshorisonten var lång. Som effekt av oljekrisen på 
1970-talet och insikten att framtiden är svår att förutspå fick man en mer försiktig inställning 
till ekonomisk planering och detaljerade långtidsplaner. Istället blev det viktigare med 
flexibilitet och anpassningsförmåga. Genom decentralisering fördes ansvar ned i 
organisationerna och det blev svårare att ha kontroll, men budgeten kunde nu användas till att 
styra underlydande chefer genom att sätta ekonomiska mål, centralt följa upp och sedan 
utvärdera budgetansvarigas insatser genom att jämföra utfallet mot budgeten. Och det är 
detta som skiljer budget från prognos, dvs. att till en budget knyts ett ansvar, dvs. är budgeten 
fastställd så innebär detta också att någon har ansvar för att den genomdrivs, menar Greve.23 
Med hjälp av ekonomistyrning sätts gränser för ansvar och viktigt blir, inom landsting och 
kommuner, anslagens storlek och dispositionsrätten. Med hjälp av bl.a. informationssystem 
följs gränserna upp och (med hänvisning till Samuelsson 1986) menar Brorström, Haglund & 
Solli att det har fått som effekt att det ofta är mer intressant att fråga hur det har gått med 
budgeten än med själva verksamheten.24 
 
Ett viktigt inslag enligt många är lärandet, som budgeteringen anses ge upphov till, d.v.s. ett 
tillfälle att sätta sig ned och ordentligt titta igenom verksamheten.25 En annan anledning till 
att många har kvar budgeten är känslan av trygghet, men enligt Jan Wallander, tidigare VD 
för Handelsbanken, ligger den verkliga tryggheten i förmågan till anpassning och menar 
samtidigt att den ofantliga möda som ägnas budgetarbetet inom den offentliga sektorn endast 
i ringa utsträckning leder till måluppfyllelse, d.v.s. att förvaltningarna håller sig inom 
angiven ram, att pengar inte slösas utan att verksamheten bedrivs effektivt, samt att målen för 
verksamheten uppfylls. Istället anser han att de offentliga verksamheterna borde öka trycket 
på effektiviteten genom att dels skapa konkurrenssituationer, dels genom redovisning av den 
faktiska verksamheten, genom snabba, frekventa och väl genomarbetade resultat- och 

                                                
20 Ibid. s 66-72 
21 Brorström, Björn, Anders Haglund & Rolf Solli, Förvaltningsekonomi, 1999:214 
22 Brorström, Björn, Anders Haglund & Rolf Solli, Extern- och internredovisning i kommuner och landsting, 
1998:44 
23 Greve Jan, Budget, 1996:9-12 
24 Brorström, Björn, Anders Haglund & Rolf Solli, Extern- och internredovisning i kommuner och landsting, 
1998:242 
25 Lindvall, Jan, Verksamhetsstyrning - Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, 
2001:178 
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balansräkningar.26 Liukkonen varnar dock för att hög effektivitet och produktivitet kan få 
minskad kvalitet som effekt och anser att kvalitetsuppföljning bör få en central plats i 
ekonomisk styrning, vilket också finns inskrivet i hälso- och sjukvårdslagen sedan 1996.27 

1.3.2 Ekonomisystem 
Enligt Aidemark brukar de rutiniserade och formaliserade delarna av ekonomistyrningen 
kallas ekonomisystem. Med hänvisning till Magnusson och Forsberg 1984, beskrivs 
ekonomisystem som ett informationssystem med uppgift att förse organisationens 
beslutsfattare med ”relevant beslutsinformation av ekonomisk karaktär”. De data som skall 
registreras måste anges och även hur de skall bearbetas och lagras samt sammanställas till 
olika rapporter, kalkyler, planer och budgetar. Praktiska begränsningar kan finnas i de 
datoriserade programpaketen, som kan innebära gränser för hur, när och var användaren kan 
registrera, koda, rapportera och lagra. De mest formaliserade och rutiniserade processerna 
inom ett ekonomisystem är, (med hänvisning både till Olofsson 1976 och Samuelsson 1992) 
redovisning, produktkalkylering och budgetering och vanligen består ett ekonomisystem av 
dessa delar. En studie av ekonomisystem innebär således, enligt Aidemark en studie av ”den 
regelbundna användningen av ekonomisk information som sker vid planering och 
uppföljning av verksamheten”.28 Här vill vi dock nämna att denna uppsats inte kommer att 
handla om ekonomisystem, utan det är ekonomistyrning som fångat vårt intresse och det är 
det som är uppsatsens ämne. 

1.3.3 Politisk och administrativ styrning av professionell organisation 
Det som särpräglar offentliga organisationer är att de är politiskt styrda, vilket kan, beroende 
av vem som får makten efter ett val, innebära tvära kast i styrningen. Det som också är 
särpräglande är att målet inte i första hand är att gå med vinst, utan andra mål skall uppnås, 
samtidigt som det är svårt att mäta vad som egentligen har presterats. Resurserna skall 
dessutom hanteras så effektivt som möjligt. Det som ytterligare försvårar gällande vård och 
omsorg är den höga graden av specialisering baserat på läkarnas starka bindning till sin 
profession, vilket medför att bindningen till det organisatoriska, d.v.s. att utgå från sjukhusets 
resurser, blir mindre. I och med detta blir dialogen, klyvningen mellan olika åsikter, extra 
viktig anser Kullvén.29 
 
Hallin & Siverbo menar att styrningen inom hälso- och sjukvården är komplex och handlar 
om en kamp om makt och kontroll. De som styr formellt är politikerna, och de bestämmer 
därmed både kvalitet, inriktning och omfattning. Sjukvårdens administrativa ledning har av 
politikerna fått uppdrag att samordna och leda verksamheten och ansvarar även för resultatet 
inför dem.30 Studier har visat (med hänvisning till Mintzberg 1979) att administratörer ägnar 
mycket tid åt att hantera störningar inom sjukhusstrukturen samt att styra och kontrollera 
resurser och resursflöden.31 Läkarna å sin sida värnar om de centrala värdena inom sin 
profession och vill inte göra avkall på sin autonomi och menar att varken politiker eller 

                                                
26 Wallander, Jan, Budgeten – Ett onödigt ont, 1995:125-127 
27 Liukkonen, Paula, Ekonomisk styrning inom sjukvården, 1994:18 
28 Aidemark, Lars-Göran, Vårdens ekonomi i förändring, 1998:15 
29 Kullvén, Håkan, Ekonomisk styrning - grunder och perspektiv, 2001:78 
30 Hallin, Bo & Sven Siverbo, Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård, 2003:66 
31 Hellqvist, Anders, Praktik och idéer Om organisationsrutiners betydelse i förändringssammanhang 1997: 
142-143 
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administratörer skall lägga sig i den operativa verksamheten.32 Anell pekar på den stora 
kollektiva makt som läkarna har och sett ur administratörers och politikers ögon har just 
läkarna som kollektiv det största inflytandet och makten över hälso- och sjukvården och 
därför är det viktigt att förankra eventuella beslut hos dem för att nå framgång med 
förändringar. Detta i sin tur baserar sig på det faktum att denna grupp har monopol på att ta 
beslut om att påbörja, avsluta eller ändra behandlingen av patienter och därmed styrs och 
förklaras i stort sett allt övrigt som sker inom vården. Anell menar att det är på så vis som 
sjukvårdsstrukturen liksom växer fram under ytan och att politiker egentligen bara kan sätta 
relativt grova gränser för resursfördelningen med förhoppning att budgetramarna hålls inom 
de olika verksamhetsgrenarna.33 I praktiken är således styrning och ledning av hälso- och 
sjukvårdsorganisationer en komplex och svårstyrd process där även ekonomiska och 
medborgerliga intressen interagerar.34 Även Jacobsen & Thorsvik tar upp att närvaron av 
professionella i en organisation leder till styrproblem, men menar samtidigt att det handlar 
om kompetenta medarbetare som i hög grad både vill och kan, utan särskilt mycket 
inblandning från andra, utföra uppgifter.35 

1.3.4 Organisering av den offentliga hälso- och sjukvården 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen har landstingen ett omfattande ansvar. En god hälso- och 
sjukvård, utgående från befolkningens behov, skall erbjudas till alla bosatta inom respektive 
landsting, (förutom den hälso- och sjukvård som kommunerna är ansvariga för) och att det 
skall finnas sjukhus, primärvård och en organisation för sjuktransporter som är 
ändamålsenlig ställer också lagen krav på. Hur hälso- och sjukvårdsorganisationen skall se ut 
får landstingen i stor utsträckning bestämma själva inklusive vad man behöver gällande 
politiska nämnder och förvaltningsorganisation. Dock ställs krav på att verksamhetens 
ledning skall vara organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet samt att den tillgodoser 
god kvalitet i vården samt hög patientsäkerhet. Ett övergripande ansvar har dock staten där 
en formell reglering sker genom statliga myndigheter, riksdag och regering genom tillsyn, 
föreskrifter och lagar. Staten fördelar även ekonomiskt stöd till kommunerna och 
landstingen.36 Hallin & Siverbo skriver att hälso- och sjukvården bedrivs i organisationer i 
stor utsträckning, men att dessa organisationer, som består av relationer och sociala system 
enligt deras definition, vid närmare studier, inte är något statiskt utan förändras hela tiden, 
mer eller mindre fortlöpande. På grund av detta anser Hallin & Siverbo att det är mer 
relevant att prata om organisering än det statiska begreppet organisation, som mer står för 
stillbilder från en fortlöpande process. Organisering står då för en process där sättet att 
organisera verksamheten och organisationsstrukturen över tiden förändras och handlar om att 
individer samarbetar för att lösa en uppgift och på så vis skapar en helhet. 
Arbetsorganisationen behöver inte ens på kort sikt vara statisk, menar de, utan samarbetet 
individer emellan förändras successivt.37 
 
Kännetecknande för det svenska sjukvårdssystemet är även den långtgående 
decentraliseringen. Det övergripande sjukvårdspolitiska ansvaret har staten och sedan är det 
landstingen och kommunerna som tillhandahåller och i huvudsak finansieras sjukvården 

                                                
32 Hallin, Bo & Sven Siverbo, Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård, 2003:66 
33 Anell, Anders; Administrativ medicin, Strukturer Resurser Drivkrafter – sjukvårdens förutsättningar, 2004:15 
34 Hallin, Bo & Sven Siverbo, Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård, 2003:65 
35 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:117 
36 Ibid. s 38 
37 Hallin, Bo & Sven Siverbo, Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård, 2003:35 
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inom sina respektive ansvarsområden.38 Organiseringen av hälso- och sjukvården i 
landstingens regi kan indelas i tre nivåer; verksamhetsnivån, förvaltningsnivån och den 
politiska nivån. På den politiska nivån skall finnas landstingsstyrelse och 
landstingsfullmäktige, men organiseringen för övrigt gällande det politiska arbetet kan 
landstingen själva bestämma om. På förvaltningsnivån har de flesta landsting kvar en 
förvaltningsorganisation av traditionell karaktär vilket innebär att chefen för verksamheten 
inom förvaltningen är ansvarig inför en politisk nämnd. (De landsting som har infört 
beställar-utförarorganisationer39, har en något annorlunda organisering av arbetet både 
gällande politiska nivån och på förvaltningsnivån.) På verksamhetsnivån är en indelning i 
verksamhetsområde en vanlig organisationsmodell med en ansvarig verksamhetschef för 
varje område samt underställda enhetschefer. Att det skall finnas verksamhetschefer är 
reglerat i hälso- och sjukvårdslagen. Dessa har ett samlat ansvar för bl.a. kraven på 
kostnadseffektivitet, god kvalitet och patientsäkerhet inom sitt verksamhetsområde. Att 
verksamhetschefen för sina uppgifter har erforderlig kompetens ligger på landstingets ansvar. 
Dock behöver inte verksamhetschefen vara läkare utan kan ha annan bakgrund yrkesmässigt 
sett eftersom det till medarbetare är möjligt att delegera enskilda ledningsuppgifter.40 
 
Gällande sjukhusen, skriver Hellqvist, att dessa ur ett historiskt perspektiv har varit ett medel 
för att bedriva rationell sjukvård och handlade till en början om att kontrollera den hygieniska 
situationen, men kom även att handla om samordning av resurser och utrustning. Som 
organisation har sjukhuset också betydelse för reproduktion och utveckling av kompetens och 
kunskap bland praktikerna, d.v.s. bland dem som arbetar i vården. Under 1900-talet var fokus, 
även internationellt just sjukhusvård och i Sverige har det handlat om stora sjukhus som både 
gällande organisering och byggnadsstil har varit väldigt lika varandra. Dock har det funnits, 
och finns fortfarande, en skillnad mellan hur sjukvården praktiseras och organiseringen.41 
Hellqvist skriver vidare att inom svensk sjukvård har begreppet klinik sedan 1944 fått 
beteckna en organisatorisk enhet. Klinik som substantiv betyder ”bädd” eller ”ligga” och 
ansågs bra när en enhetlig nomenklatur behövdes och anses fortfarande på svenska sjukhus 
vara absoluta kärnan och är djupt rotat som begrepp. Med utgångspunkt från detta begrepp har 
även de olika praktikerna organiserats och begreppet är institutionaliserat även hos 
patienterna. (Att begreppet avdelning skulle avse ”vårdenhet inom klinik” fastslogs även det i 
samma statliga sjukvårdsutredning). Hellqvist skriver vidare att den allmänna uppfattningen 
är att ”en riktig klinik är en klinik med egna vårdplatser” och att antalet vårdplatser avgör om 
kliniken är stor eller inte. Basenhetsbegreppet, som infördes på 80-talet från administrativt 
håll, var tänkt att göra mindre enheter såsom kliniker självstyrande genom att beslutsfattandet 
decentraliserades, men detta förändrade inte nämnvärt klinikbegreppet, utan det var kliniken 
man fortfarande organiserade efter och förhöll sig till.42 Beteckningen basenhet är således en 
följd av decentraliseringen av det ekonomiska ansvaret och införandet av rambudgetering i 
slutet av 1970- och början av 1980-talet. Basenheten är grunden för den decentraliserade 
organisationen dit ansvar och befogenheter har delegerats. Ansvaret för verksamhetens 
resultat har därigenom blivit tydligare samtidigt som ledningen har fått ett större inflytande 

                                                
38 Utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård - en redovisning av hur sjukvården använder sina resurser 2004:9 
39 Ett sätt att försöka effektivisera den offentligt utförda verksamheten genom konkurrensutsättning och 
förändring av den politiska styrningen. Ibid. s 95 
40 Ibid. s 39 
41 Hellqvist, Ander, Praktik och idéer - Om organisationsrutiners betydelse i förändringssammanhang, 1997:125 
42 Ibid. s 168-170 
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över de tilldelade resursernas användning.43 I studien använder vi oss dock mest av begreppet 
klinik.  
 
Aidemark tar upp forskning gjord av Berg och Jonsson (1991) som menar att det i svensk 
sjukvårdsorganisation finns ett ”inneboende motstånd mot förändring”, eftersom det finns en 
mycket hög institutionell täthet där verksamheten regleras av både lag, politiska mål och 
professionell etik och i ett sådant sammanhang kan administrativa reformförsök lätt 
neutraliseras.44 Anell pekar i detta sammanhang även på de svaga incitamenten som finns när 
det gäller att genomföra obehagliga beslut. ”Beslutskostnaden” (med hänvisning till Jan 
2003) kan vara mycket hög för den enskilda befattningshavaren och stödet från politikerna är 
sällan varken särskilt uthålligt eller starkt. Detta får som följd att strukturella förändringar 
uteblir och att resursfördelningen ofta följer ”minsta motståndets lag” och de professionella 
drivkrafterna blir styrande. Anell menar att beslutskostnaderna även drabbar politikerna och 
därför blir också drivkraften för dem att faktiskt genomföra förändringar som möter kraftigt 
motstånd svag. Den teknologiska utvecklingen ställer krav på anpassning av både befintlig 
struktur och kompetens, vilket i praktiken kan innebära avveckling av tidigare verksamheter 
med neddragning av personal, såväl som investering i ny teknologi och ny verksamhet, men 
här finns eftersläpning i både regelverk och organisation.45 Men förändringar har skett, både 
strukturförändringar, i form av förändrade eller nedlagda akutsjukhus, 
effektivitetsförbättringar, i form av kortare vårdtider och bättre utnyttjande av resurserna, och 
produktivitetsförbättringar, i form av utveckling från sluten vård till primärvård. (Detta faller 
dock missvisande ut som produktivitetsminskning beroende på missvisande mätmetoder 
enligt både svenska kommunförbundet och landstingsförbundet).46 

1.3.5 Mål och mått inom den offentliga hälso- och sjukvården 
Det mest typiska för offentliga organisationer, anser Christensen et al, är att målen generellt 
är både komplexa, många och vaga samt att man försöker prioritera många olika hänsyn och 
aktiviteter samtidigt.47 Detsamma anser Jacobsen & Thorsvik (med hänvisning till 
Gabrielsson 1986) och menar att målen även är kompromisspräglade p.g.a. den politiska 
styrningen, vilket gör att när mål skall utformas måste motstridiga och olika hänsyn beaktas i 
mycket större utsträckning än inom den privata sektorn. Samtidigt som offentliga 
organisationer skall bedrivas kostnadseffektivt så skall demokratiska ideal uppnås som t.ex. 
kravet på lika behandling och här kan en konflikt uppstå. Oklart är även sambandet mellan 
mål och medel och det är svårt att veta när ett mål egentligen är uppnått eftersom de oftast 
inte är tidsbestämda utan mer kontinuerliga, som exempelvis: ”Vi ska bedriva…”. Graden av 
måluppfyllelse är också svår att mäta eftersom det är omöjligt att tänka sig att exakt alla mål 
ska kunna nås. Målen tvingas även inkludera sådan verksamhet som en privat organisation 
skulle beteckna som olönsam, men å andra sidan befinner sig de flesta offentliga 
organisationer i en monopolsituation vilket gör att målen kan formuleras mer fritt. En stor 
orsak till att konflikter mellan olika mål och intressen lätt uppkommer inom offentliga 
organisationer är helt klart att de är politiskt styrda eftersom ”politikens kärna är konflikt 

                                                
43 Hallin, Bo & Sven Siverbo, Styrning och organisering av hälso- och sjukvården, 2003:47 
44 Aidemark, Lars-Göran, Vårdens ekonomi i förändring - En studie av ekonomistyrning i landstinget 
Kronoberg, 1998:37,35 
45 Anell, Anders; Administrativ medicin, Strukturer Resurser Drivkrafter – sjukvårdens förutsättningar, 2004: 
36-37 
46 Utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård – en redovisning av hur sjukvården använder sina resurser, 2004:7 
47 Christensen, Tom et al, Organisationsteori för offentlig sektor, 2005:111 
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mellan olika intressenter” slår Jacobsen och Thorsvik fast. Klara och entydiga mål finns 
endast i en situation av fullständig politisk enighet samtidigt som målen ofta är en del av den 
politiska retoriken och mera karakteriseras av symbolik än att vara riktlinjer för konkret 
handling. Politiska mål är instabila, komplexa och vaga och utgår inte ifrån analyser av vad 
som är realistiskt och möjligt utan mer utifrån vad man borde göra i ett idealfall. Detta 
medför att anställda, utifrån tillgängliga resurser och p.g.a. orealistiska mål, ofta tvingas 
modifiera verksamhetens innehåll, karaktär och omfång samt omdefiniera målen.48 
 
Mått kan bl.a. användas till att kontrollera, som bevis på ordning och reda samt som underlag 
för beslut, och det verkar som om det mesta går att mäta, men de flesta måtten handlar dock 
om pengar menar Holmblad Brunsson. Det finns dock beslutsfattare som inte bryr sig om 
siffror och mått, men helt lätt att ignorera dem är det inte. Enligt Holmblad Brunsson handlar 
allt mätande om att effektivisera, samtidigt som mått inte säger allt, och det är viktigt att 
observera att det är lätt att jämföra mått och att det är lätt att intala sig att siffrorna ger fakta, 
men att så inte alltid är fallet.49 Med hjälp av olika prestationsmått och nyckeltal försöker 
sedan länge kommuner och landsting beskriva sina verksamheter. Dessa används sedan bl.a. 
för aktiva jämförelser, s.k. benchmarking, olika kommuner och landsting emellan.50 Som 
prestationsmått inom sjukvården används begrepp som ”kostnad per vårddag” eller ”kostnad 
per besök” och är egentligen schablonmässigt framtagna snittkostnader eftersom det är 
omöjligt att identifiera de exakta kostnaderna för olika patientgrupper menar Jönsson & 
Rehnberg. Detta hänger samman med svårigheterna i att definiera sjukvårdens produktion, 
vilket är ett problem eftersom just information om prestationer och kostnader är viktiga 
underlag för beslut inom all organiserad verksamhet och man har försökt ta fram olika mått. 
Ett mått på vårdproduktionen, som haft störst internationell spridning, är det i USA på Yale-
universitetet på 1960-talet framtagna DRG; diagnosrelaterade grupper, som är ett för den 
somatiska korttidsvården utarbetat klassificeringssystem. Systemet innebär att homogena 
grupper avseende resursåtgång, sammanförs av patienter med samma diagnos, operation, 
ålder samt förekomst av ev. bidiagnos eller komplikation, med syfte att relatera 
förbrukningen av resurser till patientsammansättningen (case-mix). En fördel med systemet 
är att ett gemensamt språk har skapats för den medicinska och den administrativa 
professionen, men en nackdel är att någon direkt hänsyn till sjukdomens svårighetsgrad hos 
den enskilde patienten och därmed resursutnyttjandet inte tas. Case-mix måttets reliabilitet är 
dessutom beroende av tillförlitligheten i registreringen av data.51 Mått kan även användas för 
kvalitetsbedömningar med hjälp av kvalitetsindikatorer (som i huvudsak bygger på 
kvantitativa bedömningar), och har också sitt ursprung i USA och Joint Commissions arbete 
med att ackreditera sjukvården.52 

 
1.4 Problemdiskussionen 
 

Hur tacklar vården problematiken med ökade krav på vårdinsatser, god kvalité, ökade 
vårdbehov och vidgade medicinska möjligheter samtidigt som resurserna minskar och 
ständiga krav på besparingar tynger verksamheterna?  
 
                                                
48 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:62 
49 Holmblad Brunsson, Karin, Ekonomistyrning – om mått, makt och människor, 2005:18 
50 Olve, Nils-Göran, Jan Roy & Magnus Wetter, Balanced Scorecard i svensk praktik, 2004:266-267 
51 Jönsson, Bengt & Clas Rehnberg, Effektivare sjukvård, 1987:76-77,105 
52 Rooke, Liselotte, Ewa Idvall (red), Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad, 1996:130 
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Collin & Hansson skriver redan 1993 att det experimenteras och innoveras i en takt som är 
större än någonsin tidigare för att hantera situationen. De menar att utvecklingen har gått från 
att under 1970-talet ha handlat om sparprogram och planering, och 80-talets inriktning på 
organisationsutveckling, till att handla om lösningar som rör sig bl.a. kring 
marknadsorientering. Där kan tre teman urskiljas; kundorientering, konkurrens och 
företagsimitation.53 Hur har landstinget Blekinge ställt sig till dessa lösningar och vilka 
styrmedel används? Enligt Brorström är valet av styrmedel beroende på flera saker, bland 
annat vilken uppgift organisationen har och vilka förutsättningar som finns. Dvs. om det går 
att mäta verksamhetens resultat i monetära termer eller inte, och om inte, om det finns 
tillräcklig kunskap gällande sambandet mellan orsak och verkan när resursinsatserna skall 
omvandlas till resultat i verksamheten. Styrningen kan vara av mer övergripande natur eller 
vara mycket detaljerad via regler och liknande, speciellt om produkten eller servicen vid varje 
leverans skall ha samma innehåll och kvalitet, oavsett vem som utför ”nyttigheten”. 
Budgetering av enhetskostnader kan göras där beskrivning och kvantifiering av resultatet är 
möjlig. Vid bokslutet och även löpande under året görs i så fall jämförelser mellan utfallet och 
de fastställda värdena.54 
 
På 80-talet var det många som ifrågasatte budgetens roll. En del menade att budgeten 
äventyrade ett företags möjligheter att anpassa sig till den föränderliga omvärlden och en del 
avskaffade budgeten helt.55 Budgeten som styrmedel inom det privata näringslivet fick sitt 
genomslag under 1960-talet i Sverige och förväntningarna var stora; nu skulle det gå att 
planera framtiden.56 Wallander menade dock tidigt att budgetering både är ett slöseri med 
resurser och att den kan vara direkt skadlig! Detta p.g.a. att budgeten baseras på prognoser, 
som vi inte vet om de kommer att slå in eller inte. Budgetarbetet blir då i bästa fall en lek 
med siffror, men om man har anpassat sitt agerande efter budgeten och således tagit den på 
allvar, kan man råka mycket illa ut, menade han.57 Inom det privata näringslivet går man nu 
därför mer och mer ifrån budgeten som styrmedel till ett mer processorienterat sätt att styra 
sin verksamhet.58 
 
Inom kommuner och landsting är förhållandena annorlunda och som tidigare nämnts så har 
budgeteringen en lång historia.59 Anthony anser att inom icke vinstdrivande organisationer, 
som kommuner och landsting, är budgeten det viktigaste verktyget för att styra ekonomin. 
Anledningen är att det inte finns någon möjlighet att öka intäkterna under året eftersom 
verksamheten är anslagsfinansierad via skattemedel. Budgeten fungerar då dels som ett sätt 
att fördela resurserna och dels som en restriktion för de prognostiserade kostnaderna under 
året.60 Ett så kallat balanskrav, att kostnaderna inte får överstiga intäkterna, kom på 90-talet. 
Tidigare var dock budgetrestriktionen mjuk, d.v.s. ett överskridande utlöste inga eller 
obetydliga repressalier. Det gjorde inte så mycket om budgeten inte kunde hållas och enheter 

                                                
53 Collin, Sven-Olof & Lennart Hansson, Kommuner och landsting i förändring, 1993:5 
54 Brorström, Björn, En modell för ekonomistyrning i decentraliserade organisationer, 1988:10-12 
55 Greve, Jan, Budget, 1996:9-12 
56 Lindvall, Jan, Verksamhetsstyrning - Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, 
2001:170 
57 Wallander, Jan, Budgeten – Ett onödigt ont, 1995:11-12 
58 Lindvall, Jan, Verksamhetsstyrning - Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning,  
2001:170 
59 Wallander, Jan, Budgeten – Ett onödigt ont, 1995:120 
60 Anthony, Robert N & Vijay Govindarajan, Management Control Systems, 2004:699 
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som inte kunde hålla sin budget kunde t.o.m. belönas med tilläggsanslag.61 Så är inte fallet 
nu, och genom lag 1997, att gälla från och med budgetåret 2000, fick kommunallagen en 
strängare lydelse, nämligen:  
 

”Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. … 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 två åren. Beslut om sådan reglering skall 
fattas i budgeten senast det andra året efter det år då det negativa resultatet 

uppkom”.62 
 
Man har således gått ifrån den mjuka budgetrestriktionen till krav på att uppställda 
budgetmål inte får överskridas kostnadsmässigt, tvärtemot vad man har gjort inom 
näringslivet. Där har man i allmänhet övergått till att betrakta budgetmålet (om det finns 
kvar) som en bästa skattning över framtida utfall och lämnar stor frihet åt budgetansvariga.63  
Verksamheten inom både primärkommun och landstingskommun är omfattande och ett krav 
som riktas är att verksamheten skall genomföras effektivt. Med detta menar Brorström, 
Haglund & Solli att ”så mycket bra verksamhet som möjligt ska genomföras med en så liten 
resursinsats som möjligt”. Effektivitetsutmaningen ligger i att verksamheten med bibehållen 
kvalitet ska utföra alltfler prestationer/uppgifter samtidigt som resurstillförseln minskar.64  
Är detta möjligt?  
 
Hallin & Siverbo menar att effektiviteten inom sjukvården har kommit mer och mer i fokus i 
takt med att de ekonomiska resurserna har begränsats för fortsatt expansion. Frågan är vilket 
bidrag egentligen hälso- och sjukvården har till både ökad livskvalitet och förlängd livslängd. 
Med hänvisning till Abel-Smith (1996), kan inte något klart samband mellan förväntad 
livslängd bland befolkningen och hälso- och sjukvårdens utgifter påvisas. Bristande 
effektivitet har också att göra med att klinisk praxis uppvisar stora variationer. Med 
hänvisning till Eckerlund m.fl. (1993) har jämförande studier visat att stora skillnader fanns 
gällande medelvårdtid för olika diagnoser, olika typer av kirurgiska ingrepp och frekvensen 
av inläggningar på sjukhus mellan olika kliniker inom samma specialitet. I studien beaktades 
systematiska variationer såsom resurstillgång, vårdpolicy och patientrelaterade faktorer, där 
skillnad i vårdpolicy föreföll vara den viktigaste förklaringen, i synnerhet där det inte fanns 
professionell konsensus. I en rapport från SBU 2000 pekas på att tillgängliga resurser delvis 
används på ineffektiva behandlingar som varken förbättrar sjukvårdens effektivitet eller 
patientens hälsa. Studier gjorda i USA och Kanada (Chapell 1993, Meyer m.fl. 1993) visar att 
en betydande del av kostnaderna för hälso- och sjukvården där var att hänföra till inadekvat 
och onödig vård. Betydande potential finns således, menar de, till att förbättra både 
effektivitet och produktivitet genom att t ex. använda evidensbaserade behandlingsmetoder. 
De menar vidare att den press som finns på minskade hälso- och sjukvårdsutgifter samtidigt är 
ett incitament till vidareutveckling och att skapa en effektivare verksamhet.65 

                                                
61 Collin, Sven-Olof, (red.) & Lennart Hansson, Kommuner och landsting i förändring, 1993:87 
62 Sveriges lagar, Kommunallag (1991:900) Kap 8 i Ekonomisk förvaltning; 1 §, 4 §, 5 §, 2003:200 
63 Lindvall, Jan, Verksamhetsstyrning - Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, 
2001:179 
64 Brorström, Björn, Anders Haglund & Rolf Solli, Extern- och internredovisning i kommuner och landsting, 
1998:13 
65 Hallin, Bo & Sven Siverbo, Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård, 2003:31-33 
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En annan mycket viktig fråga är kvalitetsaspekten. Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall 
kvaliteten i en verksamhet fortlöpande och systematiskt säkras och utvecklas.66 Flynn varnar 
för att kostnadsnedskärningar i första hand leder till försämrad servicenivå och först i andra 
hand till effektivitetsförbättringar och menar att det faktum att budgeten uppfylls inte är det 
samma som att servicenivån är i nivå med målsättningarna.67 Enligt ett uppdrag från HSU 
2000 är kvalitet ett mångfasetterat begrepp men att vårdkvalitet helt enkelt handlar om hur bra 
vården är, d.v.s. ett uttryck för om vården överensstämmer med uppställda standarder, 
målsättningar och krav. Där tas också upp att stigande kvalitetsnivå medför ökade kostnader, 
men att alltför låg kvalitet också kostar, (kvalitetsbristkostnader) och tar som exempel 
kostnader för att rätta till komplikationer som hade gått att förebygga om kvaliteten hade varit 
högre. Hög effektivitet förutsätter inte bara hög produktivitet utan även hög kvalitet.68 Arnetz 
tar upp risken med att inte beakta kvalitetsaspekten eftersom hälso- och sjukvård är en 
verksamhet där kvalitetsbrister kan få allvarliga konsekvenser. Han menar att i tider när 
sjukvården genomgår neddragningar och strukturförändringar och krav framförs på 
effektivare sjukvård blir riskreduceringsarbetet allt viktigare och ett konstant fokus krävs i 
verksamheten på just vårdkvalitet och kvalitetsutveckling med syfte att reducera riskerna. Mer 
eller mindre bestående men åsamkade av medicinska komplikationer kan för samhället, hälso- 
och sjukvården och inte minst individen själv resultera i betydande kostnader.69 Om 
marknadsprinciper får råda inom sjukvården (med referens till Lindvall 1995), menar Rooke 
att det finns risk för att humanistiska värden sätts åt sidan och att kvalitetsöverväganden väger 
lättare än ekonomiska överväganden. Det finns även risk (med referens till Johnson 1991) att 
vårdgivare prioriterar bort ”storkonsumenter” av vård till förmån för s.k. ”lätta” patienter och 
i tider med besparingskrav och åtstramad ekonomi kan det vara lätt, menar Rooke att låta 
kvaliteten försämras för att få budgeten att gå ihop. Rooke pekar också på att en mängd 
företeelser och faktorer inom omvårdnad är svårbedömbara och kan inte omedelbart 
kvantifieras och som exempel ges patienternas upplevelse av bemötande och trygghet i 
vården. 70 Ett problem, som Lyttkens (1993) tar upp, är att informationen när det gäller värdet 
av sjukvård är starkt asymmetriskt på så vis att som patient är det svårt att veta i efterhand om 
vården var av hög eller låg kvalitet. En patient (lekman) har svårt att värdera olika möjliga 
hälsotillstånd i förväg och känner oftast inte till relationen mellan sin egen hälsa och en 
föreslagen vårdåtgärd. En enskild individ konsumerar de flesta typerna av vård mycket sällan 
och han menar att utfallet av sjukvård ofta är osäkert. Vanligen är det läkaren som har den 
bättre informationen och det är även läkaren som ofta är den som å sin patients vägnar 
efterfrågar sjukvård, vilket, menar han, är bakgrunden till många av vårdområdets 
institutionella arrangemang.71  
 
Den övergripande målsättningen för hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen; 
”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” kan enligt Anell (med 
hänvisning till Sahlin, 1986) betraktas som ett generellt idealmål. Likaså kan innehållen i 2 a 
§ betecknas som idealmål; ”Hälso- och sjukvård skall bedrivas så att den uppfyller kraven på 
en god vård” med underlydande punkter, och 2 b § ”Hälso- sjukvården skall arbeta för att 
förebygga ohälsa...” är i hög grad uppbyggda kring subjektiva begrepp snarare än önskade 

                                                
66 Hälso- och sjukvårdslagen, SFS nr 1982:763 (www.rixlex.riksdagen.se) datum för åtkomst: 2006-04-16 
67 Flynn, Norman, Ekonomisk styrning inom den offentliga sektorn, 1991:115-117 
68 Mått och steg för bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården Ett uppdrag från HSU 2000, 1994:12-15 
69 Arnetz, Bengt, (red), Administrativ medicin - Riskhantering inom hälso- och sjukvård, 1998:140,35 
70 Rooke, Liselotte, Ewa Idvall (red), Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad, 1996:128-129,134,131 
71 Collin, Sven-Olof, (red.) & Lennart Hansson, Kommuner och landsting i förändring, 1993:89 
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egenskaper eller tillstånd. Landstingen har en i hög grad komplicerad målbild att rätta sig 
efter. Begrepp som god hälsa, god kvalitet, lättillgänglig, ohälsa och lika villkor är svårt att 
operationellt begreppsdefiniera och med utgångspunkt i ett ledningsperspektiv är det 
problematiskt att ett övergripande, enhetligt och operationaliserbart mål för verksamheten 
inte finns. Det blir med andra ord svårt att bedöma om målsättningarna har uppnåtts eller inte 
eftersom det är svårt att konstruera lämpliga resultatmått som kan ligga till grund för 
utvärdering och prioriteringar, vilket är vanligt i icke-vinstdrivande organisationer såsom den 
landstingskommunala sjukvården.72 Detta håller Liukkonen med om och menar att eftersom 
samtliga verksamhetsmål inte uttrycks i företagsekonomiska termer föreligger det vissa 
mätsvårigheter inom sjukvården. Hon anser att det snarare är önskemål om den 
samhällsekonomiska nyttan av vården som avspeglas i målen och menar att de måste 
översättas till företagsekonomiska mål för att kunna mätas. Att kunna mäta ”godhet” i 
ekonomisystemet är inte möjligt. Detta är ett typiskt ”icke-mål” och vad sjukvården 
egentligen kan åstadkomma och vill, säger det ingenting om.73 Liukkonen menar dessutom 
att mått och ekonomiska mätmetoder måste möjliggöra redovisning av verksamheten på ett 
mångsidigt sätt för att måluppfyllelsen för vårdarbetet ska kunna följas upp. Utgångspunkten 
för de ekonomiska nyckeltalens utformning inom sjukvården är patientens vårdbehov och hur 
det har lösts. Tillgänglighet, kommunikation och behov av att mäta kvaliteten är andra 
utgångspunkter. Hon menar även att den viktigaste tillgången i ett kunskapsföretag, som 
sjukvården i egenskap av producent av omvårdnadstjänster är, är dess personal och påpekar 
samtidigt att det är viktigt att kunna mäta hur denna tillgång tas tillvara.74 
 
Ledarskapets betydelse har många forskare ägnat sig åt och bristfälligt ledarskap på alla 
nivåer är en ofta anförd anledning till låg effektivitet. En förklaring som framförts är att i 
jämförelse med det privata näringslivet har inte sjukvården haft konkurrenskraft gällande 
anställningsvillkor, löner och liknande, och beträffande medicinska chefer har vid 
tjänstetillsättningen inte den administrativa kompetensen fått väga tillräckligt tungt.75 Men att 
leda privat service är annorlunda mot att leda offentlig service menar Flynn, eftersom 
målsättningen inom den offentliga sektorn inte är att skapa inkomster och att 
”servicemottagarna” i många fall inte har något val och dessutom ofta tvingas att samarbeta. 
Ansvarsstrukturerna är också annorlunda och kompliceras av förhållandet med den politiska 
processen.76 Vem som skall vara chef, den medicinskt professionelle, dvs. läkaren eller någon 
annan yrkesgrupp inom vården eller utom, har debatterats genom åren och inte minst under 
senare tid. T ex har Jensen i en debattartikel i Dagens medicin tagit upp att det viktigaste är att 
en chef har goda ledaregenskaper och att många läkare fortfarande anser att en läkare är den 
bästa chefen, men att de då inte har insett att chefer ska utöva ledarskap och inte en 
profession. Läkare vill ofta också ha kvar en fot i verksamheten och utöva chefsuppdraget på 
deltid, vilket kan fungera inom små enheter, men Hemmingsson, som intervjuas i artikeln, 
menar att på stora kliniker fungerar inte detta utan det kan snarare liknas vid en 
hobbyverksamhet än bra sjukvård att ta emot patienter någon timme varje vecka.77 
 
                                                
72 Anell, Anders, Från central planering till lokalt ansvar - Budgeteringens roll i landstingskommunal sjukvård, 
1990:64-66  
73 Liukkonen, Paula, Ekonomisk styrning inom sjukvården, 1994:21 
74 Ibid. 1994:24-25 
75 Mått och steg för bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården, Ett uppdrag från HSU 2000, 1994:21 
76 Flynn, Norman, Ekonomisk styrning inom den offentliga sektorn, 1991:151-152,182-183 
77 Sten Erik Jensen, ”Läkarna har inte längre någon självklar chefsroll på sjukhusen”, I Dagens medicin, nr 11 
2006:4 
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Gällande budgetproblematiken anser Flynn att försiktighet måste iakttas när ekonomiska 
resultat tolkas som mått på goda eller mindre bra ledningsprestationer. Att uppfylla 
budgetmålen behöver inte nödvändigtvis vara ett mått på kompetens. Många faktorer inverkar 
och kostnadskontrollen kan variera beroende på förutsättningar och organisation, och, menar 
Flynn, i en ansvarsenhet kan en chef endast hållas ansvarig för de kostnader som chefen ges 
kontroll över. Kostnadsramarna kan självklart inte överskridas gång på gång i den offentliga 
sektorn om organisationen skall överleva, men Flynn påpekar samtidigt att några 
kostnadsberäkningar sällan utförs för den service som skall levereras, utan budgeten skapas 
ofta, frånsett en viss uppräkning för inflation och förväntan gällande pengatillgänglighet, som 
en återspegling av föregående års budget. Eftersom det saknas både enhetskostnader för 
servicen och utmaningar (mål) i budgeten är det svårt att veta vilken arbetsmängd, och 
därmed prestation, som kan utföras för pengarna. Flynn menar också att chefers motiv för att 
hålla budgeten bör betraktas. Om ett överskridande innebär att nästa års budgetram ökas, finns 
det anledning att överskrida, men om det istället blir en reducering blir handlandet ett annat. 
Här finns ett dilemma, menar Flynn, som skiljer offentliga organisationer mot privata företag, 
nämligen att framgångar i ett privat företag ofta återspeglar sig i chefernas löner, men att 
framgång i form av t.ex. lägre kostnader inom den offentliga sektorn sällan ger den typen av 
belöning, utan istället kan det bli en negativ effekt i form av reducerad budgettilldelning för 
nästkommande år.78  
 
Företag ställs idag inför en osäkerhet och turbulens som de traditionella styrmetoderna inte 
kan klara av. Ökad flexibilitet behövs i styrningen och anpassning av strukturen så att signaler 
om hot eller möjligheter snabbt kan fångas upp och omvandlas till åtgärder.79 Detta har 
contingency forskningen tagit fasta på och Gyllberg & Svensson tar upp att en organisation 
måste beakta sin omgivning och sin speciella egenskap för att kunna skapa strukturer och 
rutiner som möjliggör effektiviteten i organisationen.80 Anell tar också upp detta problem och 
skriver att p.g.a. den snabba teknologiska utvecklingen inom hälso- och sjukvården, ställs det 
krav på en kontinuerlig anpassning av befintlig kompetens och struktur.  

 
”Om hälso- och sjukvården verkat i en stabil miljö hade svårigheterna att 
omfördela resurserna varit ett mindre problem. Så är dock inte fallet”.81 

 
 Nyckelord är utveckling av lärande i arbetet, processorientering och patientfokusering. 
Genom att tillämpa nya principer och arbetsmetoder har kliniker kunnat åstadkomma 
”språng” gällande produktivitets- och effektivitetsutvecklingen enligt både svenska 
kommunförbundet och landstingsförbundet. Den snabba kostnadsutvecklingen för läkemedel 
har t.ex. kunnat hejdas genom att effektivisera läkemedelsförskrivningen och decentralisera 
budgeten.82 
 
Att ha budgeten som styrmedel är uppenbarligen inte oproblematiskt. Det mest typiska för 
offentliga organisationer är att deras mål generellt är komplexa och vaga samt att man 

                                                
78 Flynn, Norman, Ekonomisk styrning inom den offentliga sektorn, 1991:114-118,103 
79 Ewing, Per & Lars A Samuelsson, Styrning med balans och fokus, 2002:16 
80 Gyllberg, Henrick & Lars Svensson, Överensstämmelse mellan situationer och ekonomistyrsystem – en studie 
av medelstora företag, (med hänvisning till forskning av Galbraith 1973) 2002:61-62 
81 Anell, Anders, Strukturer Resurser Drivkrafter, 2004: 37 
82 Utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård – en redovisning av hur sjukvården använder sina resurser, 
2004:10-11 
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försöker prioritera många olika hänsyn och aktiviteter samtidigt.83 Många landsting och 
kommuner har uppenbara problem att klara sina verksamheter med tilldelade medel, d.v.s. 
planen och utfallet stämmer inte överens när året är slut. Den senaste tiden har man dock sett 
en ny styrmetod växa fram i de offentliga verksamheterna nämligen balanserat styrkort 
(BSC). Enligt Olve, Roy & Wetter lämpar sig BSC särskilt väl inom verksamheter med ett 
längre tidsperspektiv, som inte har vinst som huvudsyfte och där nyttan inte omedelbart kan 
avläsas i finansiella mått.  Modellen kan dock behöva anpassas något.84 I Blekingesjukhusets 
budget- och verkställighetsplan för år 2005-2007 står det att: 
 

”Blekingesjukhusets ledningsgrupp har beslutat att tillämpa Balanserad Styrning 
och som en del av detta ska ett Balanserat Styrkort användas för den strategiska 
mätningen och uppföljningen från och med år 2006. Detta ska i kombination med 
en övergripande dialog kunna bidra till att gemensamma bilder skapas av 
verksamheten vilket i sin tur ger större möjligheter för alla i organisationen att 
känna sig delaktiga”. … 

 
”Budget- och verkställighetsplanen för år 2005-2007 får ses som en början på 
strävan att nå Balanserad Styrning. Arbetet med att ta fram vision samt strategier 
övergripande för Blekingesjukhuset ska påbörjas år 2005”.85 

 
Vad gäller forskning generellt kring ekonomistyrning skriver Blomquist & Packendorff att ett 
förvånansvärt litet intresse har givits spörsmål om ekonomisk styrning och 
organisationsförändring inom teoribildningen om teoretisk styrning.86 Att 
ekonomistyrningsfrågor förefaller vara mindre intressant bekräftas även av Brorström, 
Haglund & Solli, som skriver att ekonomistyrningsfrågorna ofta tappas bort och att all kraft 
verkar gå till själva organisationen. Därmed är det oklart hur organisationen skall styras och 
hur budgetar och redovisningsmodeller skall utformas.87 Själva budgetprocessen har dock 
studerats ingående av flera forskare gällande svenska kommuner.88  
 
Sjukvårdsfrågor och sjukvårdens finansiering och styrning intresserar många medborgare och 
beslutsfattare. Landstinget Blekinge går som helhet med plus och alla verksamheter har ett 
överskott utom Blekingesjukhuset, som år 2004 hade ett underskott på 34,5 miljoner kronor.89 
Stora kostnadsreduceringar är utlagda och Blekingesjukhusets underskott har debatterats 
flitigt i lokala media under hösten 2005, då bl.a. sjukhusdirektören fick gå. Aidemark tar upp 
att i Sverige står sjukhuset, med landstinget som huvudman, för en mycket stor del av 
resursförbrukningen inom sjukvården och anser därför att kliniken är ett speciellt intressant 
forskningsobjekt. Som klinikchef (verksamhetschef) finns både ett medicinskt och ett 
ekonomiskt/administrativt ansvar, men Aidemark antar att denne/a inte ”domineras av 
företagsekonomiska produktionsmodeller”. Aidemark menar också att villkoren för kliniken i 
hög grad även påverkas av tjänstemän på både förvaltningsnivå och central nivå eftersom 

                                                
83 Christensen, Tom et al, Organisationsteori för offentlig sektor, 2005:111 
84 Olve, Nils-Göran, Jan Roy & Magnus Wetter, Balanced Scorecard i svensk praktik, 2004:265 
85 Blekingesjukhusets budget- och verkställighetsplan 2005-2007, s 1 
86 Blomquist, Tomas & Johann Packendorff, Ekonomisk styrning för förändring - en studie av ekonomiska 
styrinitiativ i hälso- och sjukvården, 1998:7 
87 Brorström, Björn, Anders Haglund & Rolf Solli, Förvaltningsekonomi 1999:214 
88 Ibid. s 202 
89 Årsredovisning 2004, www.ltblekinge.se datum för åtkomst: 2006-03-31 
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dessa har ansvar för att ”den information som är viktig för ekonomiskt handlande också är 
tillgänglig för dem som skall handla”.90 
 
Vid samtal med controllern för ekonomiska frågor på Blekingesjukhuset, framkommer det att 
olika kliniker klarar att hålla sin budget olika bra. Varför kan vissa kliniker hålla sin budget 
och andra inte? Kan det finnas ett samband mellan typ av verksamhet, t.ex. om verksamheten 
kan planeras eller inte och förmågan att kunna hålla budgeten eller är det andra faktorer som 
spelar in? Vårt intresse hamnade på en klinik som hade lyckats vända ett stort underskott till 
överskott efter en omorganisation. De hade dessutom tidigare än någon annan klinik börjat 
införa Balanserat Styrkort (BSC) i sin verksamhet och hade inom kliniken kommit längre i 
processen än övriga kliniker på Blekingesjukhuset.  
 
För att få ett budgetutfall i balans, krävs en medveten styrning mot ekonomiska mål. Gyllberg 
& Svensson skriver (med hänvisning till Anthony & Govindarajan) att organisationer antas 
sträva mot vissa mål och menar att graden av måluppfyllelse kan definieras som effektivitet.91 
Det handlar om att göra rätt saker, men även att göra saker rätt, dvs. vara produktiv. Lindvall 
hävdar att den enkla grundregeln när det gäller styrning är att förbättra både effektivitet och 
produktivitet, men att fokus på senare år mer och mer har börjat hamna på effektivitetsfrågan. 
De aktiviteter som utförs i ett företag skall understödja strävan att uppnå effektivitet och 
produktivitet och denna strävan är ständigt pågående.92 Med hänvisning till Humphrey gör 
Gyllberg & Svensson ett antagande att om en maximering sker av antalet målrelaterade 
aktiviteter, så är möjligheten att nå målen allra störst.93  
 
Vi ställde oss då frågan:  
På vilket sätt har man inom denna offentliga verksamhet kunnat effektivisera 
ekonomistyrningen och vilka är de faktorer/aktiviteter som har medverkat till att få 
budgetutfallet i balans? Och i vilken grad har införandet av balanserat styrkort (BSC) 
medverkat till det positiva budgetutfallet?  
 
1.5 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt en offentlig verksamhet har kunnat  
effektivisera ekonomistyrningen och ta reda på vilka de faktorer/aktiviteter är som har  
medverkat till att få budgetutfallet i balans. Vi vill också ta reda på i vilken grad det 
balanserade styrkortet (BSC) har medverkat till det positiva budgetutfallet. 

 
1.6 Perspektiv 
 

Med perspektiv i utrednings- och forskningssammanhang, skriver Lundahl & Skärvad, avses 
utgångspunkter eller synsätt, en sorts glasögon som verkligheten betraktas genom. Genom 
dessa tolkas verkligheten och de aspekter som bedöms vara viktiga och relevanta väljs ut. Ett 
företag kan t ex ses ur både ett löntagarperspektiv och ett ledningsperspektiv. Om 

                                                
90 Aidemark, Lars-Göran, Vårdens ekonomi i förändring 1998:13 
91 Gyllberg, Henrick & Lars Svensson, Överensstämmelse mellan situationer och ekonomistyrsystem – en studie 
av medelstora företag, 2002:85 
92 Lindvall, Jan, Verksamhetsstyrning, 2001:47 
93 Gyllberg, Henrick & Lars Svensson, Överensstämmelse mellan situationer och ekonomistyrsystem – en studie 
av medelstora företag, 2002:85 
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löntagarperspektivet väljs betonas ofta sådana aspekter som personalutveckling, 
sysselsättningstrygghet och arbetsmiljö, medan om ett ledningsperspektiv väljs är det ofta en 
mycket starkare betoning på t ex lönsamhet och kostnadseffektivitet, menar de.94  
Vår utgångspunkt i denna studie är dock ekonomistyrningsperspektivets eftersom vårt syfte är 
att ta reda på vilka faktorer/aktiviteter som bidragit till ett budgetutfall i balans och på det 
sättet kunna belysa organisationens effektivitet i ekonomiskt hänseende. Vi har dessutom i 
huvudsak valt ett symboliskt-tolkande perspektiv, vilket enligt Hatch innebär att en 
organisation inte ses som ett objekt med egenskaper som kan mätas enligt ett modernistiskt 
perspektiv, utan där organisationen ses som ett subjekt där innebörden måste tolkas och 
förstås. En vanlig metod i detta sammanhang är just fallstudier.95  

 
Sammanfattning 
 

Med vår inledning har vi velat belysa en del av de speciella problem och förutsättningar som 
styrningen av den offentliga sjukvården möter. Vi har också velat ge en bakgrund till den 
nuvarande situationen, dvs. hur samhällsutvecklingen har tett sig under de senaste 
decennierna och varför resurserna inte längre är obegränsade, men samtidigt ge en kort 
redogörelse för de förändringar som faktiskt har skett. Problemdiskussionen har syftat till att 
försöka klargöra orsaken till vårt val av studieobjekt samt att vår utgångspunkt är förståelse ur 
ett ekonomistyrningsperspektiv. Hur de offentliga medlen hanteras är ju inte ointressant och i 
vår frågeställning ställer vi oss frågan på vilket sätt en offentlig verksamhet har lyckats 
effektivisera sin ekonomistyrning och få budgetutfallet i balans. Vi undrar även i vilken grad 
införandet av balanserat styrkort har påverkat utfallet.  

 
Nästa Kapitel 
 

I nästföljande kapitel kommer vi att redogöra för vårt val av metod för att kunna besvara vår 
frågeställning, dvs. på vilket sätt vi valt att gå tillväga och varför. Vi kommer även att 
presentera en analysmodell. 
 
 
 
 

                                                
94 Lundahl, Ulf & Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer¸1999:62-63 
95 Hatch, Mary Jo, Organisationsteori moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, 2003:70-72 
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2. Metod 
 

Med detta kapitel vill vi informera om hur vi har gått tillväga vid valet av vårt studieobjekt, 
vilken metod vi har utgått ifrån, hur vi har samlat in data samt på vilket sätt vi har analyserat 
vårt insamlade material. Vi har även med avsnitt om generaliserbarhet och källkritik. Tanken 
är att ge en bakgrund och en förståelse till de förutsättningar som kapitlen om empiri & 
analys samt slutsats & resultatdiskussion är grundade på. 
 
2.1 Val av studieobjekt 
 

För att få information om möjliga studieobjekt på Blekingesjukhuset, valde vi att per telefon 
ta kontakt med controllern för ekonomiska frågor på Blekingesjukhusets förvaltning. För att 
få mer information och även tillgång till dokument bokade vi dessutom tid för ett möte. I 
samtalet med controllern framkom det, utifrån befintlig kunskap, att det inte fanns någon 
egentlig koppling mellan olika förutsättningar och möjligheten att kunna hålla budgeten. Vi 
valde därför, efter diskussion med vår handledare, att titta närmare på en klinik som efter en 
omorganisation hade vänt underskott i budgeten till ett budgetutfall i balans. Vi tyckte detta 
lät intressant och ställde oss frågan hur de hade lyckats med detta. Kliniken hade dessutom 
som första klinik infört balanserat styrkort i sin verksamhet och vi ställde oss då även frågan i 
vilken grad detta hade betydelse för det positiva budgetutfallet. 

 
2.2 Metodteori 
 

Eftersom vi vill tolka och förstå, har vi valt att utgå från den kvalitativa metodteorin, som i sin 
tur har den hermeneutiska vetenskapsteorin som sin grund. Denna vetenskapsteori handlar om 
hur man skall uppnå förståelse för hur människor upplever sin situation och sig själva, vilket 
vi anser är viktigt för vår studie. Det är vanligt att man med denna utgångspunkt använder sig 
av fallstudier för att kunna göra en mer detaljerad studie, samtidigt som datainsamlingen sker 
med hjälp av intervjuer.96 Enligt Anthony är dessutom fallstudier troligen ”den viktigaste 
beviskällan för de administrativa styrningsprinciperna”.97 Vi har dock inte i så stor 
utsträckning använt oss av siffror eftersom kunskapssyftet primärt är att förstå och inte att 
vara förklarande. Därmed använder man sig endast i liten utsträckning av statistik, matematik 
och aritmetiska formler enligt Andersen, som dock menar att ett förstående kunskapssyfte 
mycket väl kan kombineras med kvantitativa data och syftar till att de flesta 
sociologiska/ekonomiska undersökningarna på samhälls- och organisationsnivå faktiskt gör 
det. 98 Enligt Björklund & Paulsson är det till och med så att triangulering, d.v.s. att använda 
två eller flera olika metoder, är ett sätt att höja en studies trovärdighet, varför vi väljer att 
använda några siffror för tydlighetens skull.99 
 
Lundahl & Skärvad menar att genom fallstudier finns möjlighet att förstå fenomen både i sitt 
sammanhang och på djupet och vid val av fall väljs ofta så kallade typiska fall med hög 
representativitet, och även så som vi har gjort, avvikande fall som t.ex. anses vara speciellt 
framgångsrika. Det som studeras genom fallstudier är sociala system, dvs. människor och 
deras handlingar i de sammanhang där de ingår. För att kunna förstå helheten i detta system 

                                                
96 Lundahl, Ulf & Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999:44,51,115  
97 Anthony, Robert N, Administrativ styrning, 1990:200 
98 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten - val av samhällsvetenskaplig metod 1998:38  
99 Björklund, Maria & Ulf Paulsson, Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera, 2003:76 
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måste de betraktas från flera olika utgångspunkter och perspektiv och även relationen till 
miljön måste förstås. Andra grundtankar i detta holistiska (helhetstänkande) synsätt är att man 
måste förstå dess olika delar och hur de förhåller sig till varandra, hur systemet utvecklats och 
vuxit fram samt hur nuvarande funktionssätt och struktur är beroende av tidigare händelser. 
Det är även viktigt att förstå att många system har ”ledande delsystem”, dvs. delar som för 
systemets effektivitet ofta har en avgörande funktion. Det vi dessutom har intresserat oss för 
gällande denna studie är att titta närmare på de signifikanta aktörerna inom systemet 
(kliniken), dvs. personer/medarbetare som är mest betydelsefulla och inflytelserika i 
förhållande till det undersökta problemet. Enligt Lundahl & Skärvad är det särskilt viktigt att 
förstå och blottlägga deras attityder, motiv, intressen, föreställningar och värderingar. Detta 
för att kunna förstå verkligheten, dess problem och vad som styr agerande, handlingar och 
beslut.100 För att kunna studera samtiden, skriver Lundahl & Skärvad vidare, är det viktigt att 
ta reda på vad som har inträffat tidigare, dvs. att även studera historien.101  
 
Vi har under arbetet med uppsatsen använt oss av abduktion, dvs. vi har vandrat mellan den 
generella teorin och den konkreta empirin. Vår ambition har dessutom varit att med hjälp av 
empirin skapa teori i enlighet med Glaser och Strauss ”grounded theory” (grundad teori). 
Tanken med denna metod är att genom data, dvs. begrepp, egenskaper och kategorier från 
empiriska observationer, kan nya föreställningar och teorier genereras och utvecklas. Lundahl 
& Skärvad menar att teori- och begreppsutveckling samt datainsamling med denna metod sker 
interaktivt och samtidigt och kan betraktas som en process där teorin är ett resultat, men att 
detta resultat inte är en slutgiltig produkt utan något som ständigt utvecklas. De menar vidare 
att teorin byggs upp av hypoteser eller generaliserade relationer mellan olika konceptuella 
kategorier och deras egenskaper och kan ses som en inlärningsprocess.102 Andersen menar 
dock att en helhetsförståelse av fältet är en förutsättning för att kunna välja ut de relevanta 
delarna för att kunna besvara problemformuleringens frågor.103 

 
2.3 Datainsamling 
 

När det gäller fallstudier är det vanligt att använda sig av flera olika datainsamlingsmetoder 
beroende av vad som är tillgängligt. Enligt Lundahl & Skärvad kan det förutom intervjuer och 
genomgång av skriftligt material, röra sig om enkäter, planstudier, protokoll, budgets och 
andra relevanta handlingar.104 Enligt Arbnor & Bjerke, finns det bara två vägar att nå kunskap 
om historien, och det är genom diverse dokument (sekundärdata) eller andra manifestationer, 
samt genom intervjuer med dem som varit med (eller hört) om det förgångna.105 Andersen, 
(med hänsyftning till Holme & Solvang 1997), ser även de intervjuerna som en typ av 
kvalitativ datainsamlingsmetod där man kan skapa en djupare förståelse av det 
problemkomplex man studerar.106 Vi valde således att använda oss av intervjuformen för att 
kunna besvara vår frågeställning och för att få vägledning när det gällde formuleringen av 
intervjufrågorna började vi med att studera litteratur inom ämnesområdet. För att få struktur 
på intervjuerna och inte glömma bort viktiga frågor valde vi dessutom att i förväg fastställa ett 

                                                
100 Lundahl, Ulf & Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999:185-187,197 
101 Ibid. s 222 
102 Ibid. s 62, 105-106 
103 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten - val av samhällsvetenskaplig metod, 1998:197 
104 Lundahl, Ulf & Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999:192 
105 Arbnor, Ingeman & Björn Bjerke, Företagsekonomisk metodlära, 1994:257  
106 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten - val av samhällsvetenskaplig metod 1998:31 
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frågeformulär (se bilagor), som sedan användes i semistandardiserade ostrukturerade 
intervjuer, d.v.s. när så kändes befogat, ändrade vi under intervjun ordningsföljden på 
frågorna och ställde även följdfrågor. Intervjupersonerna formulerade sedan själva fritt sina 
svar. Detta förfaringssätt passade oss bra eftersom vi önskade få en djupare förståelse genom 
mer nyanserade och uttömmande svar än vad en helt strukturerad intervju hade kunnat ge 
oss.107 Gällande frågekonstruktionen har vi med en hel del frågor om balanserat styrkort, som 
vi i samband med intervjuerna fick korta avsevärt, eftersom det visade sig att införandet 
hittills hade skett på kliniknivå och att det stora införandet av balanserat styrkort på 
avdelnings- och teamnivå planerades först till hösten. 
 
När det gäller urvalet av intervjupersoner (respondenter) ville vi i första hand intervjua 
”direkta intressenter” dvs. respondenter som är anställda inom det område (i vårt fall kliniken) 
som studien avser.108 Bland dessa har vi främst inriktat oss på de signifikanta aktörerna, dvs. i 
vårt fall medarbetare i administrativ chefsställning samt medicinska beslutsfattare. Vår tanke 
med detta var att dessa hade en större kännedom om beslutsprocesser, ekonomi, strategier etc. 
än övriga medarbetare och att vi på så vis lättare skulle få kunskap om vilka de 
faktorer/aktiviteter är som har medverkat till att få budgetutfallet i balans.109 För att få en mer 
nyanserad bild av verksamheten planerade vi även att intervjua medarbetare som inte hade 
denna ställning inom kliniken. Tiden tillät däremot inte att genom exv. enkät kartlägga alla 
medarbetares synpunkter. För att få tillgång till lämpliga respondenter kontaktades klinikens 
verksamhetschef per telefon och via mail beskrevs syfte, uppdragsgivare och önskemål 
gällande respondenterna.110 Antalet intervjuade har begränsats till det antal som kliniken 
kunde ställa upp med under de veckor vi hade till förfogande för intervjuerna. Urvalet av 
intervjupersoner har gjorts av klinikens verksamhetschef efter vårt önskemål om att både 
intervjua chefer i egenskap av administrativa beslutsfattare och läkare i egenskap av 
medicinska beslutsfattare samt sjuksköterskor eller övriga i egenskap av vårdpersonal. Totalt 
fick vi möjlighet att intervjua sex personer på kliniken; verksamhetschefen, tre 
avdelningschefer, en överläkare samt en sjuksköterska. Intervjuerna, som tog ca 1 timme i 
anspråk per respondent, bandades för att inte någon information skulle förloras.111  
 
Förutom de sex bandade intervjuerna har vi två intervjuer, den ena med controllern på 
förvaltningen och den andra med klinikekonomen, där vi valde den mer fria intervjuformen 
utan fastställt frågeformulär i kombination med att föra anteckningar. Anledningen till vårt val 
av denna intervjuteknik i dessa två fall var att vårt syfte här var att mer i dialogform 
undersöka lämpligheten i vårt valda studieobjekt samt mer allmänt höra deras åsikter och 
tankar om de ekonomiska förutsättningarna på sjukhuset och dess kliniker.112 Dessa intervjuer 
tog också ca 1 timme i anspråk per respondent. Utöver intervjuer har data inhämtats från olika 
dokument; bl.a. verksamhetsberättelser inklusive bokslut för år 2003 gällande den tidigare 
länsövergripande Rehabiliteringskliniken på Blekingesjukhuset samt den tidigare 
Habiliteringskliniken; årsbokslut för den nya Habiliterings- och Rehabiliteringskliniken år 
2004 – 2005 samt verksamhetsplan för år 2006.  Förutom dessa dokument har vi haft tillgång 
till Blekingesjukhusets budget- och verkställighetsplan för 2005 –2007 och Landstingsplanen 

                                                
107 Lundahl, Ulf & Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999:116-117  
108 Ibid. s 118 
109 Ibid. s 185-187,197 
110 Ibid. s 118 
111 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997:147 
112 Lundahl, Ulf & Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999:117 
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2006 – 2008 samt internt material från den studerade kliniken. För att få den teoretiska 
kopplingen och referensramen har vi sökt och skaffat litteratur inom ämnesområdet samt sökt 
på Internet efter relevanta artiklar. Här har vi haft hjälp av bibliotekarier på Blekinge 
Tekniska Högskola samt dess bibliotekstjänst på Internet; ELIN och LIBRIS. Vi har även, för 
att ytterligare utöka våra data, tittat på den information som finns på Blekingesjukhusets och 
Hab./Rehab.klinikens hemsidor. Gällande den använda teorin har vi använt både teori kring 
sjukvården specifikt, men även annan ekonomisk teori eftersom t ex Jönsson & Rehnberg 
menar att det finns stora likheter mellan tjänsteproduktion, som sker inom sjukvården, och 
varuproduktion, som normalt avses när det pratas om produktion. Därför kan den ekonomiska 
teoribildningen kring produktionsprocessen även appliceras på tjänsteproduktionen.113 Viss 
teori har dock ”några år på nacken”, men är fortfarande aktuell eftersom förändringstempot 
inom offentlig organisation inte är så hög som inom många andra verksamheter. 

 
2.4 Analys  
 

Enligt Andersen betyder analys att de enskilda delarna i en helhet ska urskiljas och att de 
enskilda delarnas relationer till varandra och eventuellt till helheten skall undersökas. För att 
få en överskådlighet och för att kunna göra en beskrivning måste därför materialet förenklas, 
vilket sker genom kategorisering. Andersen menar att arbetsuppgiften som handlar om att 
formulera exakta och innehållsrika kategorier är mycket viktig vid analys och tolkning av ett 
material.114 Lundahl & Skärvad menar att analysen syftar till att bearbeta och organisera det 
erhållna materialet så att det blir tolkningsbart och hanterligt. Det gäller sedan att dra 
slutsatser och lärdomar och skapa förståelse för resultat och händelseförlopp.115 Vi har här 
använt oss av både abduktion och grounded theory, dvs. att vi i vårt analysarbete har vandrat 
mellan teorin och empirin för att kunna förstå, tolka och kategorisera materialet samt för att 
kunna bilda ny kunskap. Kvale tar i detta sammanhang upp den hermeneutiska tolkningen, 
vars syfte är att en texts mening skall få en gemensam och giltig förståelse.116 Eftersom 
intervjuer sällan eller aldrig analyseras utifrån själva bandinspelningen har vi skrivit ut de 
bandade intervjuerna till en skriftlig text genom att med hjälp av avlyssning och dator 
ordagrant överföra talet till text.117 Totalt omfattar de ca sex timmarnas bandade 
intervjumaterial, inklusive frågor och svar, 80 A4 sidor. Andersen skriver att det inte finns 
någon analytisk ram som kan fånga in totaliteten av all data, utan en kraftig selektion måste 
göras och ”den hantverksmässiga bedömningen” är avgörande för vad som ska skäras bort. 
Det finns inte heller några direkta riktlinjer gällande analys och tolkning av kvalitativa data 
utan det handlar om att få en helhetsbild genom att t ex. läsa igenom all text och därefter välja 
ut situationer och citat som kan ge en bild av huvudintrycken. Det handlar även om att 
jämföra det kategoriserade materialet med på området existerande teorier eller med eventuella 
antaganden.118 När det gäller citat har vi gjort en viss redigering av formuleringarna för 
läsbarhetens skull när citat har återgivits i uppsatsen och vi har använt både direkt och indirekt 
anföring som stöd för vår analys.119 

                                                
113 Jönsson, Bengt & Clas Rehnberg, Effektivare sjukvård, 1987:82 
114 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten - val av samhällsvetenskaplig metod, 1998:179,198 
115 Lundahl, Ulf & Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer¸1999:195,185 
116 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997:49 
117 Ibid. s 149  
118 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten, 1998:195-198 
119 Svenska språknämnden, Svenska skrivregler, 2003:35-36 
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2.4.1 EES-modellen 
För att kunna bringa någon form av ordning i intervjumaterialet har vi valt att analysera de 
utskrivna texterna efter en analysmodell (se nedan), där vi betraktar de intervjuades berättelser 
utifrån sex olika perspektiv; a) uppdrag, styrning och organisering, b) budgetsyn och 
kostnadsmedvetenhet, c) ledarskap; förhållningssätt och utmärkande drag, d) kommunikation, 
information och arbetsklimat, e) uppföljning och återkoppling av resultat samt f) utveckling, 
mål och vision. Dessa sex perspektiv är resultatet av den kategorisering som vi har gjort av 
det empiriska materialet och är även baserad på empirisk erfarenhet. Vi har valt att kalla 
modellen för EES-modellen eftersom den syftar till Effektiv EkonomiStyrning. Vår 
utgångspunkt är att de sex perspektiven representerar viktiga faktorer/aktiviteter i en 
verksamhet och har betydelse, dels var och en, men även tillsammans. Modellen har 
underlättat analysen av intervjutexterna och med dess hjälp har det varit lättare för oss att göra 
en tolkning av vilka faktorer som har medverkat till att få budgetutfallet i balans på den 
studerade kliniken. En modell är en förenklad avbildning av verkligheten med syftet att kunna 
se samband mellan olika fenomen eller faktorer skriver Lundahl & Skärvad. Modellers styrka 
är överblickbarheten eftersom verkligheten ofta är mycket komplex. Problemet är att 
väsentliga delar av verkligheten kanske inte avbildas och avspeglas och modeller är i den 
bemärkelsen därför alltid felaktiga. Användbarheten avgörs av syftet och bra modellers 
kännetecken är enkelhet och därigenom en stor förståelse och förklaringsvärde.120 
Analysmodellen är således empiriskt genererad och tänkt att ge både struktur och 
överblickbarhet i vårt analysarbete, men förhoppningen är också att den ska kunna fungera 
som modell även vid andra studier med likartad frågeställning. De olika perspektiven 
återkommer sedan som rubriker i teoriavsnittet, där vi även kommer att förklara varför vi 
anser just dessa faktorer vara viktiga för att kunna besvara vår frågeställning. 
 
Analys enligt EES-modellen 
 
                                                    Uppdrag, Styrning och 
                     Organisering  

 
 
   Utveckling,                 Budgetsyn och 
Mål och Vision      Kostnadsmedvetenhet 

   
   
    

   
           Uppföljning och Ledarskap; Förhållningssätt 

    Återkoppling av Resultat                  och Utmärkande drag
  

Kommunikation,                         
                                       Information och Arbetsklimat 

 
 
   Figur 1. EES-modellen, en analysmodell        

                                                
120 Lundahl, Ulf & Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer¸1999:64-65 

 
Effektiv EkonomiStyrning
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2.5 Generaliserbarhet 

 

Enligt Lundahl & Skärvad är det så att kvalitativ forskning ofta är starkt begränsande i sin 
generaliserbarhet eftersom den typen av forskning ofta handlar om mänskliga och sociala 
förhållanden som måste förstås i just det specifika sammanhang som är studerat. Vi är därför 
medvetna om att en fallstudie därför inte i statistisk mening kan generaliseras till att gälla för 
en hel population.121 Samtidigt skriver Andersen att det är fullt möjligt att utifrån både 
enskilda och multipla fallstudier göra generaliseringar.122 Och Kvale menar att psykologins 
historia har lärt oss att generell kunskap kan erhållas genom att koncentrera sig på ett fåtal 
intensiva fallstudier.123 Lundahl & Skärvad menar (med hänvisning till Yin 1989) att 
fallstudieresultat kan användas till analytisk generalisering, vilket innebär att mönster kan ses, 
teorier kan skapas och de empiriska resultaten kan jämföras med tidigare teorier som 
referenspunkt.124 Vi är också medvetna om att vi har ett starkt begränsat urval, endast sex av 
klinikens totalt ca 180 anställda, men enligt Kvale handlar inte en kvalitativ forskningsmetod 
om kvantitet utan menar tvärtom, att några mer ingående tolkningar inte går att göra om 
antalet intervjupersoner är för stort. 125 Trost menar även att den statistiska representativiteten 
inte alls är av intresse när det gäller kvalitativa studier.126  

 
2.6 Källkritik 
 

Lundahl & Skärvad påpekar att när det gäller historiska studier (studier av vad som har hänt) 
är det extra viktigt att inte bli lurad av partsinlagor, faktaförvrängningar och liknande. All 
perception är dessutom selektiv och varje berättelse sker utifrån den enskilde berättarens 
perspektiv, tolkning och urval av vad som har inträffat. Det kan också finnas egenintresse som 
gör att berättelserna blir både omedvetet och medvetet vinklade. De menar dock när det gäller 
partiskhet, att man med god rimlighet kan anta att en utsaga är sann om flera olika parter är 
eniga om den.127 Och vi menar att i flera av de berättelser som våra respondenter avgivit finns 
en samstämmighet och vi drar därmed slutsatsen att dessa utsagor är sanna, men självklart 
måste hänsyn tas i vårt analysarbete att berättelser är selektiva upplevelser och kan vara 
vinklade partsinlagor. 
 
Urvalet av vad, vilka eller vem som skall intervjuas är ofta en avvägning mellan vad som är 
praktiskt tillgängligt och möjligt och vad som är önskvärt rent principiellt.128 Kvale tar upp att 
intervjupersoner ofta inte väljs ut slumpmässigt, utan kriterierna kan vara typiskhet, 
otypiskhet eller tillgänglighet.129 Urvalet behöver inte, som tidigare redogjorts för, vara 
statistiskt representativt i en kvalitativ studie,130 men vi är medvetna om att respondenterna 
kan ha tagits ut (medvetet eller omedvetet) genom ett positivt urval, vilket vi givetvis får 
beakta i vår analys av materialet. Gällande bandupptagning och utskrift skriver Kvale att 
                                                
121 Lundahl, Ulf & Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999:195  
122 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten, 1998:133 
123 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997:98 
124 Lundahl, Ulf & Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999:195 
125 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997:98,27 
126 Trost, Jan, Att vara opponent, 2002:27 
127 Lundahl, Ulf & Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999:223-229 
128 Ibid. s 97 
129 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997:210 
130 Trost, Jan, Att vara opponent, 2002:27 
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utskriften av tal till text, visserligen betraktas som det enda pålitliga datamaterialet i ett 
intervjuprojekt, men att den trots allt är en konstruktion där både reliabilitet och validitet kan 
ifrågasättas.131 Bitvis är inspelningarna av lite sämre kvalitet och därför finns ett visst bortfall, 
speciellt gällande den första intervjun. 
 
Det är viktigt att vara källkritisk och inte ta all data för given, vilket Lundahl & Skärvad 
framhåller. När det gäller information via Internet t.ex. och det enormt stora 
informationsutbudet där, är det viktigt att kunna sålla och skilja väsentligt från oväsentligt 
samt även att kunna bedöma och tolka. Detta gäller all sekundärdata.132 När det gäller 
aktörstolkningar, dvs. tolkningar som är gjorda av en informant, så bör man ha en kritisk 
inställning eftersom dessa tolkningar alltid påverkas av aktörens position inom fältet, 
bakgrund, information, resurser och handlingsmönster och bör därför övertas på ett både 
motiverat och medvetet sätt, menar Andersen.133 Andersen tar även upp gällande kvalitativa 
undersökningar, pga. det personliga momentet vid insamling, bearbetning och tolkning av 
materialet, att detta är särskilt utsatt för risken för forskarbias. Därför bör man som forskare 
vara kritisk till både tillvägagångssätt och till själva materialet, speciellt som det inte finns 
några exakt formulerade riktlinjer när det gäller hanteringen av kvalitativa data.134  

 
Sammanfattning 
 

I detta kapitel har vi velat förklara vårt metodval i relation till möjligheten att kunna besvara 
vår frågeställning presenterad i inledningskapitlet. Vi har således valt att utifrån en fallstudie 
på en av Blekingesjukhusets kliniker titta närmare på de faktorer/aktiviteter, som vi anser vara 
särskilt viktiga för att uppnå en effektiv ekonomistyrning i en verksamhet. Datainsamlingen är 
i huvudsak baserad på semistandardiserade ostrukturerade intervjuer, men även andra 
tillgängliga dokument har använts. Som hjälp i analysarbetet har vi tagit fram en för studien 
speciell analysmodell; EES-modellen som vi hoppas kan bli användbar även i andra framtida 
liknande studier.  

 
Nästa kapitel 
 

I nästa kapitel kommer vi att redovisa vår teoretiska referensram utgående från 
analysmodellens sex perspektiv; uppdrag, styrning och organisering, budgetsyn och 
kostnadsmedvetenhet, ledarskap; förhållningssätt och utmärkande drag, kommunikation, 
information och arbetsklimat, uppföljning och återkoppling av resultat samt utveckling, mål 
och vision. Vi kommer i nästa kapitel även att ge vår definition på effektiv ekonomistyrning. 
 

                                                
131 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997:149-151 
132 Lundahl, Ulf & Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999:143-144,134 
133 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten, 1998:196-197 
134 Ibid. s 207 
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3. Teoretisk bakgrund 
 

Med detta kapitel vill vi ge läsarna en teoretisk referensram till det empiriskt insamlade 
materialet som kommer att redovisas i nästkommande kapitel. Vår tyngdpunkt är den 
offentliga verksamheten och sjukvårdsorganisationen, men för att bredda förståelsen kommer 
vi att redogöra även för allmänna teorier, eftersom många av dessa är fullt applicerbara även 
på den offentliga sektorn. I redogörelsen har vi utgått ifrån analysmodellens sex perspektiv.  
 
3.1 Uppdrag, Styrning och Organisering 

3.1.1 Uppdrag och identitet 
Genom att ha ett tydligt uppdrag och målsättning tydliggörs organisationens identitet dvs. 
vad organisationen är och vad den står för.135 Uppdrag kan sägas vara en form av målsättning 
och (refererande till Locke & Latham 1990, Luthans 1995), skriver Jacobsen och Thorsvik 
att om mål är tydliga och konkreta kan de vara motivationsskapande och kan då användas 
som en ledningsteknik. De menar vidare att för att mål ska kunna skapa motivation måste de 
accepteras av de anställda så att de sluter upp kring dem. Men innan effekten kan bli ökad 
prestation måste en person först bestämma sig för att förverkliga målet alternativt uppnå ett 
visst resultat. I en modell framtagen för att underlätta formulerandet av organisationsmål 
belyses vikten av tydligt formulerade och realistiska mål som är anpassade till de anställdas 
färdigheter, en stödjande ledarstil och en god förtroenderelation mellan över- och 
underordnade som stimulerar de anställdas uppslutning kring målet, samt att det måste 
skapas förutsättningar resursmässigt. Det är också viktigt att ledningen ser till, genom 
upplärning och urval, att de anställda har både färdigheter och kunskap för att på ett 
tillfredsställande sätt kunna lösa uppgifterna. Enligt Jacobsen & Thorsvik är en organisation 
”ett socialt system som är medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål”. Mål handlar om 
att en organisation etablerats för att någon vill åstadkomma något med den, socialt står för 
människor som samagerar och medvetet konstruerat står för att någon tror sig ha utformat 
organisationen på det mest effektiva uppgiftslösande sättet.136 
 
Heide, Johansson & Simonsson menar att ett viktigt mål för ledningen är att effektivt 
kommunicera bilder om verkligheten till personalen dvs. värden som verksamheten vill stå 
för. Genom att kommunicera de immateriella värdena utåt om vad verksamhetens produkter 
står för och vad som är unikt med verksamheten etc. gör att dessa blir en del av 
organisationens identitet som utvecklas och reproduceras i kommunikationen. Med referens 
till Balmer definierar de organisationsidentiteten som ”summan av alla gripbara och icke-
gripbara värden som gör en organisation till en tydlig enhet”. Organisationsstrukturens kärna 
är både en blandning av kultur, kommunikation, struktur och strategi samt en blandning av de 
anställdas värderingar. Många uppfattar organisationsidentiteten som något som sällan 
förändras och är relativt stabilt. Organisationsidentiteten är något som ledningen skapar för 
att sedan kommunicera ut till de övriga medlemmarna som sedan ska förstå, acceptera och 
internalisera en given organisationsidentitet. Heide, Johansson & Simonsson (refererande till 
Gioia, Schultz och Corley) anser att organisationsidentiteten är ett dynamiskt och relativt 
föränderligt fenomen som kontinuerligt omdefinieras, omprövas och förändras av 
medlemmarna inom organisationen.  

                                                
135 Heide, Mats, Catrin Johansson & Charlotte Simonsson, Kommunikation & Organisation, 2005:169. 
136 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:10-11,324-325 
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De menar också att individer känner större engagemang om lojalitet kan kännas mot en 
organisation dvs. en stark organisationsidentitet ger en stark social identifikation.137    
 
I större delen av den offentliga sektorn arbetar man efter förutsättningarna att verksamheten,  
t ex sjukvård, skall bedrivas inom fastställda ekonomiska ramar. Dessa verksamheter 
betraktas som budgetkopplade och den ekonomiska styrningen är inriktad på att ligga nära 
eller hålla sig inom budgetramen. Med andra ord kan man säga att det finns ett uppdrag att 
för det anslagna beloppet bedriva sjukvård.138  

3.1.2 Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning handlar om att styra mot att uppfylla i första hand ekonomiska mål av 
”finansiell” karaktär, såsom lönsamhet, likviditet, soliditet, resultat, kostnader och intäkter. 
Mer och mer handlar dock ekonomistyrning om att även styra mot ekonomiska mål av icke-
finansiell karaktär, såsom hög kvalitet, flexibilitet, nöjda kunder etc. Men dessa mål, 
uttryckta i verksamhetstermer, är även de ekonomiska mål enligt Ax, Johansson & Kullvén, 
eftersom förhållanden som hög kvalitet och nöjda kunder skapar ”goda finanser”. De skriver 
att ekonomistyrning således i denna bredare mening även innefattar planering, uppföljning, 
utvärdering, genomförande samt anpassning av verksamheten i företaget så att ekonomiska 
mål av både finansiell- och icke - finansiell karaktär kan uppnås.  
 
Olika definitioner på ekonomistyrning finns. En traditionell definition är: ”Ekonomistyrning 
avser all den planering och uppföljning som bedrivs i ett företag där måttenheten är pengar”. 
En mer modern definition är: ”Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet 
och dess befattningshavare mot vissa ekonomiska mål”. Processtyrning, 
målkostnadskalkylering och balanserade styrkort är nya idéer, synsätt och metoder inom 
ämnesområdet.139 Liknande definition som den sistnämnda har Lindvall, som dock menar att 
definitionen: ”Att med hjälp av ekonomisk information försöka uppnå ett önskvärt beteende 
bland organisationens medlemmar” är att betrakta som traditionell. Han menar att i modern 
verksamhetsstyrning går det inte att begränsa sig till ekonomisk information, och utfallet kan 
aldrig vara helt förutsägbart eftersom det ytterst handlar om mänskligt agerande. Med 
kunskap om mänskligt beteende och organisationer kan man däremot med högre sannolikhet 
bättre förstå och förutse tänkbara utfall.140 Brorström menar att styrning i en vid definition 
handlar om att leda, motivera och följa upp avvikelser och att syftet är att få en utveckling av 
verksamhet, ekonomi och organisation i enlighet med de önskemål som den styrande enheten 
har.141 Enligt Aidemark handlar ekonomistyrning helt enkelt om att någon styr och någon blir 
styrd och kan liknas vid en principal-agentrelation, dvs. ett förhållande där en person 
agerar/handlar på uppdrag av en huvudman. Det handlar även om att utforma 
ansvarsstrukturer, principer för kostnadsfördelning, eventuella internprissystem samt 
genomförande av processer som t ex finansiell planering, budgetering, verksamhetsplanering, 
investeringsplanering och kontroll/uppföljning.142 Kullvén påpekar att ekonomisk styrning 
inte lever ett eget liv, utan är tätt kopplad till andra verksamhetsprocesser och är en av många 

                                                
137 Heide, Mats, Catrin Johansson & Charlotte Simonsson, Kommunikation & Organisation, 2005:160-161,169-
171 
138 Hansson, Sigurd & Sven - Åke Nilsson, Produktkalkylering, 2003:28 
139 Ax, Christian, Christer Johansson & Håkan Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2005:13-15,57-59  
140 Lindvall, Jan, Verksamhetsstyrning, 2001:46 
141 Brorström Björn, En modell för ekonomistyrning i decentraliserade organisationer, 1988:10,15 
142 Aidemark, Lars-Göran, Vårdens ekonomi i förändring, 1998:32 
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mekanismer med mål att genomföra de strategier, som formulerats för verksamheten. Andra 
mekanismer är exempelvis organisering, personalhantering samt kultur.143  
 
Holmblad Brunsson härstammar ordet ekonomi från grekiskans ord för ”hus” och ”en som 
ordnar”, och menar att det handlar om hur resurser bildas, organiseras och används. 
Definitionerna på vad ekonomistyrning är, menar även hon, är många och ofta vaga, men vad 
det egentligen handlar om, enligt hennes åsikt, är maktutövning. Därmed handlar 
ekonomistyrning om ”människor, makt och mått” och hon menar att själva syftet med 
ekonomistyrning är lönsamhet och för att nå dit krävs effektivitet och effektivitet skapas 
genom ordning. Denna ordning handlar om att någon som fått makt, en beslutsfattare, 
bestämmer hur det skall vara ordnat i företaget, vad de anställda får och inte får göra, och 
vilka förändringar som måste genomföras. Företagets organisation kan då samtidigt ses som 
både en restriktion och en möjlighet. Möjlighet på så vis att människorna i den kan 
organiseras på ett sådant sätt att de främjar lönsamheten och därmed blir de ett 
styrinstrument, och eftersom syftet är lönsamhet får ekonomiska mått här stor betydelse. 
Ytterst handlar således ekonomistyrning, enligt Holmblad Brunsson, om att ”få ordning på 
framtiden”.144  

3.1.3 Politisk styrning 
Det övergripande ansvaret för styrningen av hälso- och sjukvården har politikerna.145 Politisk 
styrning av hälso- och sjukvården sker på nationell, regional och lokal nivå, där styrmedlen 
på nationell nivå bland annat är lagstiftning, kontroll, uppföljning och bidrag av ekonomisk 
karaktär. Den regionala nivån beslutar om hälso- och sjukvårdens inriktning och omfattning 
samt strukturella förändringar av produktionen. Resursfördelning till och mellan primärvård, 
regionsjukvård och länssjukvård är ett annat politiskt styrmedel. På den lokala nivån handlar 
det om att styra och kontrollera så att fastställda ekonomiska resultat och prestationer uppnås. 
Det som utmärker en politisk styrning är även att den sker på distans i stor utsträckning, dvs. 
utan någon närmare kontakt med verksamheten. Inflytandet över vårdprocesserna är 
begränsat, men genom sina beslut påverkas de administrativa processerna.146 Axelsson menar 
att den politiska realiteten ofta utgörs av kompromisser med följd att den politiska profilen 
blir otydlig och för verksamhetsansvariga därmed svår att tyda. Pga. otydligheten gällande 
politiska värderingar och ideologi kan lojalitetskonflikter mot fattade politiska beslut 
uppkomma. Detta eftersom det bland annat i prioriteringssammanhang är politikernas uppgift 
att väga samman politiska och landstingsangelägna värderingar och mål med sociala aspekter 
och konsekvenser för samhället.147 

3.1.4 Administrativ styrning 
Enligt Hallin & Siverbo handlar administrativ styrning inom sjukvården om ”ömsesidig 
påverkan i interaktionen mellan olika aktörer”. Detta skiljer sig något från den definition som 
Anthony & Govindarajan 1998 beskriver som ”en process med vilken cheferna påverkar 
andra organisationsmedlemmar att genomföra organisationens strategier”. Denna definition 
speglar dock inte fullt ut relationerna inom hälso- och sjukvården enligt Hallin & Siverbo. 

                                                
143 Kullven, Håkan, Ekonomisk styrning – grunder och perspektiv, 2001;15 
144 Brunsson Holmblad, Karin, Ekonomistyrning – om mått, makt och människor, 2005:19-27. 
145 Axelsson, Lilian, Den svenska hälso- och sjukvårdens styrning och ledning – en delikat balansakt, 2000:13 
146 Hallin, Bo & Sven Siverbo, Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård, 2003:63-64 
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Den administrativa styrningen handlar om att verkställa administrativa och politiska beslut 
samt att utarbeta olika typer av beslutsunderlag. Den politiska processen påverkas, liksom 
resursfördelning, lönesättning, tillsättning av befattningar, men även budgetprocessen samt 
ekonomisk uppföljning och redovisning och frågor kring personalutveckling och kontroll av 
arbetsmiljön. Ledstjärnan för den administrativa ledningen är effektivitet, vilket definieras 
som tillhandahållande av en ”kvalitativt god sjukvård till låg kostnad” med fokus på den inre 
effektiviteten, dvs. kostnadseffektivt; att saker görs på rätt sätt. Centralt för den 
administrativa ledningen är ekonomin och att den sätter gränser för verksamheten är enligt 
Hallin & Siverbo allmänt accepterat. Att få en tydligare identitet och att få legitimitet hos 
politikerna uppnås genom att som ledning arbeta för en effektiv verksamhet.148 Men, att hålla 
budgeten säger egentligen ingenting om hur bra eller hur dåligt en verksamhet fungerar.149 

3.1.5 Professionell styrning 
Centralt i hälso- och sjukvården är att verksamheten bemannas med professionella 
medarbetare. Med professionell menas person som har fått monopol, helt eller delvis, på en 
viss typ av jobb baserat på en lång formell utbildning inom ett visst område och traditionella 
exempel är läkare och jurister enligt Jacobsen & Thorsvik.150 Verksamhetens kärnprocesser, 
vårdprocesserna, styrs av läkare och andra grupper inom sjukvården och det är i dessa 
processer som resursfördelningen i praktiken sker. Det är främst en kunskapsauktoritet och 
genom denna påverkas både den politiska och administrativa styrningen vilket medför ett 
stort inflytande över verksamhetens resultat och innehåll. I en decentraliserad organisation 
innebär ansvar och befogenheter på verksamhetsnivå ofta konflikter mellan medicinska, 
finansiella och administrativa beslut. Många verksamhetsansvariga ser sig dessutom som 
talesmän för patienterna och deras anhöriga samt kollegor vilket får som följd att fastlagda 
tjänstemanna- och politikerbeslut inte alltid följs.151 Störst möjlighet att påverka och störst 
auktoritet har den som inom sitt område uppfattas besitta de bästa kunskaperna, men även 
positionen inom hierarkin har betydelse menar Hallin & Siverbo. Uppföljning av den 
medicinska vårdkvaliteten och utveckling av den medicinska kunskapen ingår i den 
professionella styrningen.152 Jacobsen & Thorsvik menar att de normer och regler, som de 
professionella ofta anser vara "riktigare” och viktigare än organisationens, har de fått genom 
sin långa utbildning och vid en intressekonflikt är det ofta de egna normerna och reglerna 
som går före med följd att de administrativa kraven ignoreras.153 Detta menar Axelsson även 
gäller den politiska styrningen som ofta uppfattas som otydlig och därmed ges utrymme för 
bland annat egna professionella drivkrafter bland de verksamhetsansvariga.154 

3.1.6 Organisationsstruktur 
Jacobsen & Thorsvik liknar organisationsstrukturen vid ett ”skelett” som dels ger 
organisationen form men även anger de formella krav som ställs på medlemmarna. 
Bestämmelser, skriftliga regler och liknande anger riktlinjerna för hur medlemmarna 
förväntas uppträda och agera. Ofta handlar det om en hierarkisk uppbyggnad och av 
                                                
148 Hallin, Bo & Sven Siverbo, Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård, 2003:64-65,57 
149 Svensson, Arne, Målstyrning i praktiken, 1997:40 
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organisationsschema framgår hur beslutsfattande och ansvar har fördelats. Att påverka 
beteende i en speciell riktning är huvudsyftet. Det innebär att genom en organisations 
struktur kan organisationen styras och kontrolleras. Organisationsstruktur som begrepp syftar 
på arbetsdelningen inom organisationen, fördelning av styrsystem och auktoritet samt 
kontroll och samordning av uppgifter. De menar att normer och förväntningar knyts till varje 
organisationsstruktur om hur personer med plikter, ansvar och tilldelade arbetsuppgifter bör 
uppträda. Normerna och förväntningarna fungerar som riktlinjer och sätter gränser för 
beteendet inom organisationen.155 Heide, Johansson & Simonsson (refererande till Cheney 
m.fl. 2004) beskriver strukturbegreppet som tillhörande en organisations mer beständiga 
delar dvs. över tid och inte bara för ögonblicket, något som ger organisationen en form eller 
en slags inramning. Med hänvisning till Bruzelius & Skärvad (2004) så menar även de att 
struktur handlar om hur en organisation styrs och samordnas och att det då har att göra med 
ansvars- och arbetsfördelning. De tar också upp att ett organisationsschema kan sägas vara en 
bild av strukturen där olika medarbetare och enheter illustreras. De varnar dock för att ett 
sådant statiskt schema är förrädiskt eftersom organisationer förändras och, med hänvisning 
till McPhee och Poole, menar de att organisationsstrukturer inte är något konstant som kan 
liknas vid ett fysiskt objekt. De menar också att det är behovet av ordning, specialisering och 
arbetsfördelning som gör att strukturer föds, och behov av samordning är en följd av 
arbetsfördelningen inom organisationen. De hävdar också att för att en organisation skall 
kunna bevaras behövs struktur och att strukturen uppkommer genom 
kommunikationsprocesser.156  
 
Enligt Arnetz, (med hänvisning till Donabedian) avses det med organisationsstruktur det som 
en organisation har tillgång till för att uppsatta mål skall nås. Strukturbegreppet innefattar då 
t.ex. lokaler, material, vårdpersonal och utrustning. Strukturkvalitet mäts i termer som 
kompetensnivå, sammansättningen av personal och dess antal, lokalernas utformning och 
lämplighet för aktuell verksamhet, moderniteten hos utrustningen och utrustningens 
hållbarhet och säkerhet. Strukturkriterierna inom vården har länge tillmäts stor betydelse och 
t ex har den formella kompetensen hos vårdpersonalen, läkare och sjuksköterskor, reglerats 
rigoröst av samhället sedan länge pga. den professionella sjukvårdspersonalens stora 
autonomi.157 Jacobsen & Thorsvik skriver, (med hänvisning till Meyer & Rowan 1977, 
Røvik 1992b, Gammelsæeter 1996) att sättet som en organisation är strukturerad på kan 
påverka effektiviteten. Den byråkratiska organisationsformen har, i samband med debatten 
om den offentliga sektorns modernisering, starkt blivit kritiserad för just bristande effektivitet 
och man har i sammanhanget lyft fram andra sätt att organisera verksamheterna, t ex matris- 
och projektorganisationer. En annan form är divisionsformen, som bl. a. i den privata sektorn 
har blivit mycket populär.158 Rooke betonar (med referens till Donabedian 1980, 1982) att en 
god struktur inte med automatik leder till ett gott resultat, men att förutsättningarna ökar för 
att goda resultat kan åstadkommas.159  
 
Aidemark beskriver en modell, lanserad av Gustavsson 1988, kallad ”Akutvårdsmodellen” 
som är en sammansmältning av de två olika hierarkierna som finns inom sjukhusen, 
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nämligen ”vård- och produktionshierarkin” som är medicinskt/kroppsligt effektiv samt 
”kontroll- och samordningshierarkin” som motsvarar den administrativa/företagsekonomiska 
effektiviteten. Enligt denna modell finns både en miniminivå, men även en begränsning för 
funktionen i sjukhusorganisationen. Den medicinska hierarkin bidrar till att strukturera 
vården enligt en naturvetenskaplig/biologisk sjukdomssyn där ansvar och befogenheter 
reduceras ju lägre ned en personalkategori befinner sig i hierarkin. Ytterligare planering, 
samordning och kontroll bidrar den administrativa hierarkin med, men har förebilder i 
företagsekonomiska produktionsmodeller och när en verksamhet skall organiseras är det 
därför produktivitet, effektivitet, rationalitet och likformighet som blir ledstjärnor.160 
Axelsson beskriver organisationen inom hälso- och sjukvården som två parallella hierarkier, 
med dels en stark medicinsk hierarki och dels en parallell administrativ hierarki och denna 
komplexitet gör balansgången mellan centralisering och decentralisering svår.161 
 

Sjukvårdens parallella hierarkier 
                            Sjukhusdirektion                           

                                                                                     
                                                                                 
                                                                   Läkare   Verksamhetschef 
                                              
                                                                              Avdelningschef 
                                                          Sjuksköterska  
      
                                                      Undersköterska 
 
 
                 Den medicinska hierarkin                     Den administrativa hierarkin 
                 (naturvetenskapliga effektivitetsmått)             (företagsekonomiska effektivitetsmått) 
 
 
Figur 2. Sjukvårdens parallella hierarkier;  En modifierad akutvårdsmodell enligt Gustafsson 1988162 

3.1.6.1 Medarbetare 
Heide, Johansson & Simonsson (med hänvisning till Chester Barnard, 1938/1968) menar att 
organisationer består av människor och deras relation till varandra samt att organisationer 
uppstår när det finns människor som kan kommunicera med varandra och som har för avsikt 
att arbeta mot gemensamma mål genom att bidra med handling. Genom kommunikation 
försöker organisationsmedlemmarna skapa mening och organisationen utvecklas och 
återskapas när medlemmarna interagerar. Organisationer beskrivs som sociala system och 
tanken är att genom samarbete skapas mer värde än om man summerar de individuella 
insatserna. Man når också längre och genom att interagera och samordna sina aktiviteter kan 
både personliga och kollektiva mål uppnås.163 Detta bekräftas av Anthony som menar att 
organisationen består av människor som samarbetar mot ett gemensamt mål, samt pga. ett 
eller flera syften. Han menar även att människor utgör en av organisationens resurser och att 
de i den meningen är ”ekonomiska” eftersom även kapital, material, tjänster och liknande 

                                                
160 Aidemark, Lars-Göran, Vårdens ekonomi i förändring, 1998:12 
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också betecknas som resurser.164 Luikkonen slår fast att den viktigaste tillgången i en 
kunskapsorganisation är just personalen och menar samtidigt att en organisation, som likt 
sjukhus tillhandahåller tjänster i form av omvårdnad, kan betraktas som en sådan.165  
 
Den viktigaste resursen för all verksamhet är personalen anser även Nilsson, Norén - Winsell 
& Djärv. De menar att personal med rätt kompetens och rätt utbildning är en mycket viktig 
faktor vid rekrytering för att kunna erbjuda vård och omsorg av bra kvalitet som dessutom är 
kostnadseffektiv. Den viktigaste verksamheten i samhället, anser de, är att kunna tillgodose 
människors behov och kunna hjälpa när individen inte kan själv och därför är det viktigt att 
som personal ge en positiv bild av yrket.166 Ewing och Samuelsson anser att en av ledningens 
uppgifter är att se till så att organisationen bemannas med bra människor som kan motiveras 
till bra prestationer och centralt i detta är att utforma lämpliga styrfilosofier. I sammanhanget 
är det också viktigt, anser de, att utforma arbetsförhållandena på ett sätt som är 
motiverande.167 

 
3.2 Budgetsyn och kostnadsmedvetenhet 

3.2.1 Budget 
Enligt Greve kan begreppet budget ha olika innebörd och användas i olika sammanhang, och 
menar att det finns minst två förhärskande synsätt. Dels kan budgeten uppfattas som ett 
planeringsverktyg för verksamheten, men dels även som ett kontrakt där det framgår vilka 
resurser som ställs till en underordnad chefs förfogande. I och med det förväntas också den 
underordnade chefen uppnå vad som framgår av budgeten och följden blir uppmärksamhet på 
målformuleringar och på individers beteende.168 Budgeten kan således, som nämnts 
inledningsvis, uppfattas som ett avtal mellan chef och underlydande om huvudsyftet är 
ansvarsstyrning. Budgeten kan då betraktas som en norm mot vilken utfallet skall värderas 
och jämföras. Det krävs då att budgeten inte upplevs som överspelad av de budgetansvariga 
om den skall få en styrande effekt.169 Budgeten kan ses både som ett ömsesidigt åtagande och 
som ett verktyg för prestationsvärdering och kontroll, men även något som skapar motivation 
och utvecklar kunskap samt något som möjliggör kommunikation. Men i en föränderlig värld 
kan planerna bli restriktioner som istället begränsar.170  
 
Enligt Lindvall så är problemet med budgetsystemet att mycket kraft och engagemang läggs 
på en uppgift som sedan visar sig ha begränsat värde. I synnerhet som den förväntas uppfylla 
en mängd olika syften och det ekonomiska materialet som fås fram visar sig snart bli 
inaktuellt. Men i organisationer med kostnadsenheter och planekonomiska 
resursfördelningssystem där budgeten används för att enheterna ska kunna få vetskap om 
vilka resurser som är möjliga att disponera är budgeten fortfarande viktig.171 Enligt 
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Brorström, Haglund & Solli beror det inte bara på lagar att budgeten har fått så stor betydelse 
i kommunala sammanhang, utan hänger även ihop med att man traditionellt använder 
budgeten för både resursfördelning, styrning, samordning och kontroll. Budgeten har fått 
överta marknadens styrande funktion eftersom kommuner (och därmed även landsting) inte 
har någon marknad.172 Företag där det inte finns något omedelbart samband mellan prestation 
och betalning, utan genom anslag förväntas prestationer bli utförda, kallas budgetkopplade, 
till skillnad från de marknadskopplade, som byter sina tjänster och varor mot pengar. 
Budgetkopplade enheter inom ett företag kan marknadskopplas med hjälp av resultatstyrning, 
men en nackdel, påpekar Greve, är att interna motsättningar kan uppstå.173 
Prestationsbudgetering är ett annat sätt att fördela resurserna, som då kopplas till ”pris per 
prestation” och är basen i s.k. beställar-utförarorganisationer. En långt driven kalkylteknik 
och sofistikerade internredovisningssystem, som ligger till grund för både uppföljning och 
kalkylernas upprättande, är dock en förutsättning.174 
 
I ett företag är de olika enheterna beroende av varandra och det gör att budgeteringen även 
kan bli ett samordningsinstrument. Genom budgeten får man ett medel som anpassas till 
varandra när det gäller, kapacitetsutnyttjande, användning av begränsade resurser och 
ömsesidigt beroende. Bergstrand & Olve menar att själva budgeteringsprocessen kan vara 
värdefull på så sätt att kontaktytor kan skapas mellan medarbetare i ett företag, men 
konstaterar samtidigt att mycket av budgeteringen, av erfarenhet, ofta sker på övertid då 
kontaktytorna är minst.175 

3.2.1.1 Rambudgetering 
Rambudgetering innebär att ekonomin och inte behoven kommer i centrum. Genom att 
kartlägga de finansiella förutsättningarna och bestämma skattesats, upplåning m.m. för det 
kommande året, får man en total resursram som därefter fördelas mellan nämnderna. Det 
förväntas då samtidigt att anpassning sker efter de givna restriktionerna och förnyelse och 
omprövning under året försvåras därmed som effekt av stelheten i systemet. Förändringarna 
mellan åren tenderar dessutom att bli små. Syftet är att förenkla arbetet och förbättra 
förutsättningarna för finansiell styrning och har enligt Brorström, Haglund & Solli ofta börjat 
användas när det finansiella läget har varit ansträngt.176 
 
Anell skriver att för svenskt kommunalt vidkommande började man tillämpa rambudgetering 
i slutet av 1950-talet som följd av en besvärlig ekonomisk situation och att landstingen 
började införa rambudgetering i slutet av 1970-talet. Införandet av kostnadsställen som en 
följd av kostnadsredovisningssystemens utveckling under 1970-talet var en förutsättning för 
rambudgetering på denna nivå. Under parollen att principen med rambudgetering skulle 
möjliggöra delegering av ansvar och befogenheter infördes rambudgetering i flera landsting 
och blev således ett medel i decentraliseringens tjänst. Enligt Anell är dock uppfattningen att 
det i första hand är ekonomiskt ansvar som har delegerats till olika distriktsledningar och när 
det gäller basenhetsnivån är resultatet mer klinikchefens ansvar, dvs. att hålla kostnader inom 

                                                
172 Brorström, Björn, Anders Haglund & Rolf Solli, Extern- och internredovisning i kommuner och landsting, 
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173 Greve, Jan, Budget, 1996:23 
174 Brorström, Björn, Anders Haglund & Rolf Solli, Förvaltningsekonomi, 1999:201 
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fastställd budgetram, som betonas. Samtidigt som införandet av rambudgetering har de flesta 
landsting också infört drifts- eller verksamhetsplaner som innehållsmässigt är inriktade på 
förändringar eller äskanden. Att basenheter utvecklades med utgångspunkt i befintliga 
kliniker och serviceenheter samt att redovisning på kostnadsställen gjordes var en 
förutsättning för utvecklingen mot rambudgetering.177  
 
Axelsson menar att budgetarbetet och styrningen med hjälp av budgetramar oftast ses som 
”ett spel för gallerierna” av de verksamhetsansvariga både pga. det decentraliserade 
ekonomiska ansvaret, men även genom att centrala ekonomiska beslut under verksamhetsåret 
kan påverka erhållen budgetram. Ofta väger då professionens värderingar och den medicinsk-
etiska koden tyngre än de nya budgetdirektiven och frustration uppkommer bland de 
verksamhetsansvariga eftersom ledande tjänstemän och politiker enbart tycks förlita sig på 
det ekonomiska utfallet och använda det som styrinstrument. Att budgeten uppfattas som 
orealistisk på verksamhetsnivån är således p.g.a. den dåliga anpassningen till verkligheten 
menar Axelsson (med referens till Bergman & Levin 2000).178  

3.2.1.2 Målstyrning 
Målstyrning innebär att styra mot uppsatta mål, vanligen ekonomiska, och återfinns på flera 
nivåer inom företagen och (med hänvisning till Rombach 1991) ökade målstyrningen inom 
den offentliga sektorn under 90-talet. Styrmetoden har utvecklats för att kunna styra 
decentraliserade organisationer genom att målen definieras, men inte exakt hur de skall 
uppnås. Underställda chefer får därmed frihet att själva bestämma hur verksamheten bäst 
skall drivas mot det uppsatta målet. Traditionellt handlar det om finansiella mål och det är 
viktigt att målen är tydliga, vilket enligt flera forskare medför att målstyrning inom den 
offentliga sektorn fungerar dåligt med tanke på den komplexa verksamheten och därmed 
svårigheten för ledningen att formulera tydliga mål.179 Målstyrning har enligt Greve två 
syften; det ena är att med hjälp av mått kunna mäta prestationer utförda av underordnade och 
det andra är att de underordnade ska motiveras att anstränga sig att nå målen. Greve påpekar 
att ett företag ofta har flera ekonomiska mål och att det därför är viktigt att ett företags 
ledning ser till att de olika målsättningarna i budgeten verkligen går att förena inbördes.180 
Brorström, Haglund & Solli menar att eftersom det oftast råder oklarheter med vad som 
faktiskt menas med mål får det till följd att även målstyrningen blir oklar. Styreffekten uteblir 
om målen är alltför allmänna och alltför begränsande om målen blir för konkreta.181 
 
Att kundeffekterna sätts i centrum menar Svensson är målstyrningens idé och att någon styr 
över någon annan indikeras av ordet. För att ha effekt måste målet beskriva ett väsentligt 
resultat för organisationen/verksamheten/människan och upplevas meningsfullt samtidigt 
som den ”styrde”, för att bli påverkad i sitt agerande, måste acceptera att bli styrd av målet. 
”Mål skall ge mening åt arbetet i organisationen”. De ska även visa i vilken riktning 
organisationen/medarbetarna ska gå samtidigt som målen skall sporra till ständig utveckling 

                                                
177 Anell, Anders, Från central planering till lokalt ansvar - Budgeteringens roll i landstingskommunal sjukvård, 
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av den personliga kompetensen, d.v.s. innebära en utmaning.182 Enligt Anell är det behov på 
ledningsnivå, att med hjälp av andra medel styra och påverka verksamheten i önskad riktning 
i takt med att anslagsbindningen till olika distrikt blivit allt mindre detaljerad, som har gjort 
att landstingens intresse istället har riktat sig mot att fastställa och följa upp mål för 
verksamheten. Det problematiska är att de övergripande målen för hälso- och 
sjukvårdsverksamheten är svåra att operationalisera till meningsfulla och uppföljningsbara 
mål samt att det saknas system för beskrivning av verksamheten och dess resultat som kan, 
av olika aktörer, uppfattas som relevant. Anell anser att vårddagar och vårdtillfällen och 
liknande traditionella prestationsmått i detta avseende är otillräckliga. Betydelsen av 
ledarskap på olika nivåer i landstingen har ökat under senare år som komplement till formella 
måldialoger och måldokument för att kunna styra och påverka verksamheten i önskad 
riktning.183 Axelsson menar att målstyrning är problematisk i en politisk styrd organisation 
och att den inte med självklarhet passar det sätt som politikerna vill styra och är t o m (med 
referens till Rombach 1991) inte förenlig med strukturen i en politisk organisation. 
Målstyrning (med referens till Anthony 1988) minskar politikernas handlingsutrymme och 
ger inte tillräckligt med spelutrymme vid förhandlingar politiska fraktioner emellan. Och 
eftersom det dessutom finns en otydlig helhetsbild och svårigheter att formulera effektmål 
som är utvärderingsbara blir målstyrningen på verksamhetsnivån oklar.184 

3.2.2 Kostnadsmedvetenhet 
Lindvall menar att syftet med traditionell ekonomistyrning är att med hjälp av ekonomisk 
information få ett önskvärt beteende bland organisationens medlemmar. Denna definition tar 
fasta på insikten om att verksamheten i ett företag ytterst består av mänsklig aktivitet och att 
det således handlar om att de mänskliga beteendena skall påverkas i en viss riktning. För att 
få samordning av enskilda och gruppers agerande används ekonomisk information i 
förhoppningen att agerandet blir ett för företaget gynnsamt sätt. Men, menar Lindvall, utfallet 
är aldrig helt förutsägbart eftersom det handlar om mänskligt agerande.185 Andersen skriver 
om visionärt ledda företag där medarbetarna fått ökat personligt ansvar och menar att ledare 
och medarbetare i sådana företag känner ett ansvar och ett engagemang gentemot de 
gemensamma överenskommelserna och den ”gemensamma framtiden”. De känner en 
förpliktelse och när alla har så mycket makt som det är möjligt att administrera så är den 
samlade energin som störst menar de.186  
 
Med hänvisning till Frenckner (1989) skriver Liukkonen att gällande sjukvården är det de 
stora budgetposterna som bör lyftas fram och som bör prioriteras i den ekonomiska 
styrningen. Inom tjänsteföretag är personalkostnaderna den största biten och enligt en 
redovisning gjord av landstingsförbundet 1993 utgör (utgjorde då) i snitt ca 60 -70 % av den 
totala budgeten för sjukhusen av personalkostnader. Liukkonen menar att effektiva 
personalredovisningsrutiner är viktiga när kostnaderna utgör en så stor del; allt från 
kompetensutveckling, personalrörlighet till effektiv bemanningsplanering och 
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tidsredovisning. Grunden för personalkostnaderna är, enligt Liukkonen, personalrörligheten 
och därav uppkomna behov av kompetensutveckling samt närvaro- och frånvarotiden.187  
 
För att lyckas med ekonomistyrningen, påpekar Brorström, Haglund & Solli, att en viktig 
åtgärd är att de ansvariga ges en ekonomisk referensram, d.v.s. ges utbildning i ekonomi och 
att detta då med stor sannolikhet även ökar intresset för ekonomifrågorna. De menar vidare 
att ekonomistyrning handlar om två saker, nämligen dels att ekonomin skall styra med 
ekonomiska krav och mått och dels att möjlighet till styrning skall ges till de enheter som 
styrs.188 Liukkonen menar att fördelning av ansvar och befogenheter är en del av den 
ekonomiska styrningen och poängterar även hon att utbildning för uppdraget är viktigt och 
påpekar att ansvar dessutom alltid bör vara kopplat till ekonomiska befogenheter.189 
 
Det har hävdats i en svensk forskningsrapport att budgeteringens viktigaste roll i praktiken är 
definitionen av ansvar och att det ges möjlighet att mäta prestationerna i förhållande till 
ansvaret. Det vanligaste handlar annars om att budgetens viktigaste roll är planering. Med 
referens till Mintzberg finns ett synsätt som förenar båda syftena och det är att budgeten ses 
som en ram där handlingsfrihet ges att agera efter eget huvud. Efter budgetperioden finns ett 
ansvar att prestationerna skall motsvara det som budgeterats. Med ett annat ord kan 
rambudgetering kallas prestationsstyrning eller målstyrning och innebär ett givande och ett 
tagande för handlingarna i en självständig ansvarstagande enhet där själva handlandet är 
konkretiserat i verksamhetsplaner. Bergstrand & Olve menar samtidigt att rimligheten i 
budgeten kanske inte är möjlig att detaljgranska om man vill ha denna självständighet och 
detta ansvar.190  

3.2.2.1 Effektivitet  
Inom företagsekonomin är begreppet effektivitet centralt och definieras som grad av 
måluppfyllelse enligt Ax, Johansson & Kullvén. I vilken utsträckning företag når sina mål 
kan då detta begrepp vara ett uttryck för och anger samtidigt hur bra eller dåligt företaget 
bedriver sin verksamhet. Mätningen sker ofta i finansiella termer och ett exempel på ett 
finansiellt effektivitetsmått är resultat i förhållande till satsat kapital. De menar att det är 
uppenbart att det inte passar för alla verksamheter att uttrycka effektivitet utifrån finansiella 
effektivitetsmått och pekar på utbildning och sjukvård som två exempel. Ett vanligt sätt att 
definiera effektivitet är värdet av utflödet dividerat med värdet av inflödet och effektivitet 
som lönsamhet blir då; resultatet dividerat med kapitalet. De menar samtidigt att förhållandet 
mellan utflödet, dvs. värdet av vad som åstadkommits och inflödet, dvs. värdet av gjorda 
prestationer och insatta resurser, bestäms i förhållande till det uppsatta målet. Hög effektivitet 
är då lika med hög måluppfyllelse och tvärtom.191  
 
Ett problem i sammanhanget, som Jacobsen & Thorsvik lyfter fram, är att mål är en subjektiv 
storhet och genom att sänka aspirationsnivån kan effektiviteten höjas. Det har även visat sig 
att målen i många fall är en konsekvens av de uppnådda resultaten. Ett annat problem (med 
referens till Thompson 1967, Downs 1967) är övermätning vilket kan yttra sig i att bara det 
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som är lätt att mäta mäts och att anställda blir angelägna att visa resultat inom de områden 
som mäts och om möjlighet finns rapporteras endast framgångar, vilket innebär att dålig 
effektivitet, fel och brister döljs. Det kan även uppkomma intressekonflikter, ofta inom 
professionella organisationer, mellan de anställdas yrkesmässiga värderingar och normer och 
resultatindikatorerna. En målförskjutning uppkommer när mindre viktiga, men lättmätta mål 
går före mer viktiga mål, men som är mer svårmätta. Om utvärdering inom sjukvården sker 
efter t ex. antal vårddygn, kan effekten bli (med hänvisning till Thompson 1967) en strävan 
att reducera dessa även om patienterna borde ha varit inlagda längre. Det är även svårt att 
veta vad en hög effektivitet egentligen beror på, om det är organisationens egen förtjänst eller 
om det är andra faktorer som ligger utanför organisationens kontroll, som ligger bakom ett 
positivt resultat. Tidsperspektivet spelar också in och en organisation som avsätter resurser 
till förändring och anpassning kanske inte anses effektiv på kort sikt, men kan bli en vinnare 
på längre sikt. Sammanfattningsvis menar Jacobsen & Thorsvik att det är mycket svårt att vid 
en viss tidpunkt fastställa effektiviteten hos en organisation och att överlevnad kan bli det 
slutgiltiga effektivitetskriteriet.192  
 
Gällande effektivitet kan detta begrepp tolkas på flera olika sätt anser Hallin & Siverbo. I 
ekonomisammanhang avses ofta förhållandet mellan resursinsatser (kostnaderna) och 
verksamhetens resultat. Ju mer begränsade resurser desto viktigare blir effektiviteten och ju 
mer relevanta blir effektivitetsfrågorna. Hallin & Siverbo pekar på att en hälso- och 
sjukvårdsorganisation måste kunna förena konkurrerande värden för att kunna anses vara 
effektiv. De tar hälso- och sjukvårdslagen som exempel och menar att flera av målen där kan 
uppfattas som konkurrerande. De framhåller att hälso- och sjukvårdspersonal ofta upplever 
en konflikt mellan att t.ex. tillhandahålla en god kvalitet samtidigt som kravet på 
kostnadseffektivitet skall uppfyllas.193 Kullvén menar att det är viktigt att hantera resurserna 
så effektivt som möjligt även om vinst i sig inte är något egenintresse inom sjukvården.194  
 
Effektivitet hör ihop med begreppet målsättningar på ett oupplösligt sätt anser Jacobsen & 
Thorsvik och definierar effektivitet som ”graden av måluppfyllelse i förhållande till 
resursanvändningen” och menar även de att ”knappa resurser skall användas så väl som 
möjligt”. De hävdar att en organisation för att vara effektiv måste vara produktiv, men 
påpekar samtidigt att produktiviteten i sig inte är avgörande, utan den övergripande 
målsättningen får inte glömmas. Jacobsen & Thorsvik exemplifierar med att ett sjukhus kan 
vara mycket produktivt genom att skriva ut patienter innan man borde och får på det sättet 
låga patientdygnskostnader, men har då missat måluppfyllelsen (effektiviteten) att 
patienterna skall bli friska.195 Jönsson & Rehnberg anser att en förutsättning för ett effektivt 
resursutnyttjande inom sjukvården på lokal nivå är att det finns kunskap hos de verksamma 
om vilka kostnader som de medicinska besluten genererar. En empirisk undersökning 
(Blomberg 1979) visade att läkarna kontrollerade ca 90 % av den slutna vårdens kostnader. 
En annan undersökning (Schroeder et al 1973) visade att vissa läkare, vilket inte kunde 
förklaras av variationer i patienternas kliniska tillstånd, ordinerade 17 gånger fler 
undersökningar än sina kolleger. Likaså gällande vårdtid för vissa diagnoser och antal 
utförda röntgenundersökningar per 1000 invånare finns kraftiga skillnader (Borgenhammar 
1982, Landstingsförbundet 1985). Att läkarna saknar kunskap om de ekonomiska 
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konsekvenserna av de medicinska besluten är ett problem och Jönsson & Rehnberg menar 
således att en förutsättning för ett kostnadseffektivt agerande i den medicinska 
beslutsprocessen är att ansvariga läkare har information om de ekonomiska konsekvenserna. 
Ett huvudproblem inom sjukvården, anser de, är att ansvar inte följer med möjlighet och rätt 
att påverka kostnaderna.196  
 
Enligt den neoklassiska produktionsteorin är produktionen effektiv om ”varje 
produktionsfaktor används i produktionsprocessen upp till den nivå där värdet av 
marginalprodukten är lika med faktorns pris”. Produktionsfunktionen, som anger det 
teknologiska sambandet mellan produktionen och de resurser som används är analysens 
utgångspunkt. Jönsson & Rehnberg menar att produktionsfunktionen bör kunna användas på 
sjukvården eftersom denna är en produktionsprocess, men anser samtidigt att man ställs inför 
en mängd problem om produktionsfunktionsanalysen tillämpas på sjukvården, eftersom det 
är svårt att till de outputmått man vill ha finna tillfredsställande approximationer. 
Genomströmningsmått som antal vårddagar och antal behandlade patienter räcker inte, anser 
de. För att kunna göra kvalificerade effektivitetsstudier måste det vara möjligt att kunna 
knyta samman de medicinska resultaten med kostnaderna avseende patienten. Enligt Jönsson 
& Rehnberg skulle patientbaserad kostnadsredovisning kunna öka effektiviteten genom att 
möjliggöra en mängd förändringar i sjukvårdens organisation och finansiering där 
resurstilldelningen till klinikerna skulle kunna utgå från de prestationer som utförs.197 
 
Enligt Brorström, Haglund & Solli är litteraturen kring begreppet effektivitet och hur det kan 
mätas omfattande, men samtidigt finns det inte någon vedertagen definition vare sig på själva 
begreppet eller på metoder för bedömningen. Med referens till organisationsforskaren Butler, 
redogör de för en övergripande organisationsteoretisk ansats, där effektivitet definieras som: 
”att ha förmåga att anpassa organisationens utformning och verksamhetens innehåll till nya 
förutsättningar och nya krav från organisationens omgivning”. Med denna ansats är en 
effektiv organisation både lyhörd och har förmåga att tolka omvärldens signaler på ett rätt 
sätt samt har, för att kunna genomföra förändringar, en tillräcklig beslutskapacitet. Förutom 
att en dynamisk jämvikt skall hållas med omgivningen är det också så att ett utmärkande drag 
hos en effektiv organisation att ”tilldelade resurser används på ett ändamålsenligt sätt” och i 
relation till konkurrenternas prestationer måste organisationen prestera på ett sätt som är 
tillfredsställande. För långsiktig överlevnad måste båda aspekterna på effektivitet uppfyllas 
enligt Butler. Quinn & Rohrbaugh representerar en annan organisationsteoretisk ansats som 
har fokus på administrativ effektivitet, och de menar att bedömningen alltid är subjektiv 
huruvida en organisation är effektiv eller inte, men att effektivitet egentligen handlar om att 
hantera motstridiga intressen. De anser t.ex. att en klar ansvarsfördelning går stick i stäv med 
samarbete och menar att effektivitet handlar om att förena dessa svårförenliga 
organisatoriska egenskaper.198 Begreppet kostnadseffektivitet skriver Hallin & Siverbo, (med 
hänvisning till Bäck m.fl. 2001), används inom ekonomin för att beskriva en verksamhets 
effektivitet, dvs. som nedlagda kostnader i relation till uppnådda effekter och menar att 
begreppet effektivitet och kostnadseffektivitet har samma innebörd här.199 Saker och ting får 
på något sätt ändå ekonomiska konsekvenser oavsett vad man fokuserar på och ekonomin 
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kommer alltid, oavsett organisationsform, att spela en avgörande roll enligt Ljungberg och 
Larsson. Det handlar om kostnader och intäkter och för att hänga med i utvecklingen måste 
det finnas resurser.200  
 
Ett annat sätt att se på effektivitet har med tidsanvändningen att göra. Lewis tar upp att 
många tidsödande aktiviteter snarare utförs av gammal vana än att främja lönsamhet, 
effektivitet och produktivitet. Han pekar på att upp till 80 procent av alla interna skrivelser i 
stora organisationer har inget eller ytterst litet egentligt värde och att bara en femtedel av alla 
tusentals rapporter, PM, analyser, instruktioner och liknande bidrar med något väsentligt till 
ett företags framgång. Lewis menar att denna 80/20 regel, som den italienske ekonomen 
Vilfredo Pareto ursprungligen formerade, egentligen gäller alla aspekter i ett företag. Regeln 
vill belysa att förmodligen 80 procent av en chefs tid ägnas åt uppgifter som endast svarar för 
20 procent av dennes resultat, och således att 20 procent av aktiviteterna svarar för 80 
procent av prestationerna. Detta innebär, menar Lewis, att i princip åtta av tio arbetsuppgifter 
per dag är så kallade ”tidstjuvar” och att tid kan sparas genom att strunta i onödiga uppgifter, 
som inte behöver vara onödiga i sig, men som inte har någon betydelse för vad man vill 
uppnå. För att kunna veta vad som är viktigt respektive oviktigt måste man dock ha 
målsättningen klar för sig och Lewis påpekar att om en uppgift, som inte betraktas som 
speciellt nödvändig, ändå måste göras kan den antingen delegeras, skjutas på framtiden eller 
så kan tid sparas genom att arbeta så effektivt som möjligt. Viktigt är, menar Lewis att inte 
göra halva jobb, det är inte bara tidsslöseri, utan ger också ett resultat som inte någon blir 
tillfredsställd av, utan bestämmer man sig för att avstå en uppgift, skall man göra det fullt 
ut.201 

3.2.2.2 Kvalitet 
Gällande bedömningen av effektivitet är det gängse att fokusera på vad en verksamhet har 
åstadkommit och då göra en distinktion mellan inre och yttre effektivitet. Med inre effektivitet 
avses relationen mellan utförda prestationers resursförbrukning och de utförda prestationerna 
vilket med andra ord kan betecknas som att verksamhetens produktivitet beskrivs. Att mäta 
den inre effektiviteten/produktiviteten innebär då att utröna om saker görs på rätt sätt. Den 
yttre effektiviteten handlar om att de utförda prestationerna relateras till verksamhetens 
formulerade mål och kan således benämnas måluppfyllelsegrad och mätning av denna handlar 
om att utröna om rätt saker görs. Brorström, Haglund & Solli menar att en annan innebörd 
kan ges till detta begrepp, nämligen kvalitet och genom att t.ex. låta olika intressenter uttrycka 
sina uppfattningar kan verksamhetens kvalitet mätas.202 Verksamhetschefen har ansvar för att 
kvalitetsarbete bedrivs enligt gällande lagstiftning och enligt Nilsson, Norén – Winsell & 
Djärv så kan vårdkvalitet definieras som både professionellt handlande, liten risk för att skada 
patient, patienttillfredsställelse men även att ett effektivt utnyttjande av resurserna sker.203 Om 
det är möjlig att begränsa kostnaden för sjukvården utan att det blir konsekvenser för 
vårdkvaliteten är en ofta aktualiserad fråga menar Jönsson & Rehnberg, men det är svårt att 
besvara den eftersom relationen mellan effekt och resursinsats är dåligt kartlagd inom 
sjukvården. Stora variationer förekommer i landet gällande inläggningar, genomsnittlig 

                                                
200 Ljungberg, Anders & Everth Larsson, Processbaserad verksamhetsutveckling, 2001:13  
201 Lewis, Dr Davis, Bli mer effektiv - Gör mer på kortare tid, 1996:36-37 
202 Brorström, Björn, Anders Haglund & Rolf Solli, Extern- och internredovisning i kommuner och landsting, 
1998:275  
203 Nilsson, Ewa, Eva Norén – Winsell & Sigbritt Djärv, Administration och arbetsledning i vård och omsorg, 
1999:302-303 
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vårdtid och ordination av t ex laboratorieunderökningar och enligt Rehnberg & Jönsson finns 
det därför utrymme för att effektivisera det medicinska beslutsfattandet. I en studie (Daniels 
& Schroeder 1977) resulterade t ex inte ett högre utnyttjande av laboratorieresurserna ett 
bättre behandlingsresultat för hypertonipatienter. Att inte resurserna utnyttjas effektivt eller att 
relevant och aktuell information tas fram är enligt en studie (Evans 1984) både ett 
incitamentsproblem, men även en konsekvens av en oklar managementroll.204 Rooke påpekar 
att kvalitet inom vården kan bedömas från olika utgångspunkter, både från politiskt håll och 
från verksamhetshåll. Politikerna är intresserade av att kvalitetssäkra och tilldelar alternativt 
begränsar resurstilldelning utifrån vilka kvalitetsnivåer som finns. Från professionellt håll är 
intresset mer fokuserat på kontinuerlig kvalitetsutveckling baserat på ett professionellt krav att 
både förbättra och utveckla vården och kunskaperna för att kunna tillvarata patienternas 
intressen på bästa sätt.205 Arnetz påpekar att framgångsrika organisationer ständigt arbetar 
med kvalitetsutveckling och riskreducering och att fokus på riskreducering, i tider av 
effektivare sjukvård, blir allt viktigare. Avgörande för resultatet är hur ledningen arbetar med 
kvalitetsfrågor och processer och hur engagerad personalen är. Fokus på kvalitet har 
anammats från industrin, som länge har arbetat med kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring. 
Inom vården är patientens välbefinnande av överordnad betydelse och strävan bland hälso- 
och sjukvårdspersonalen är att vård- och omsorg skall tillhandahållas av högsta kvalitet. Att 
driva en säker verksamhet är ledningens ansvar, betonar Arnetz, och genom att mäta 
vårdkvaliteten kan eventuellt missnöje bland patienterna minskas. För att öka den totala 
verksamhetskvaliteten är stressreducerande åtgärder en viktig ledningsfråga, eftersom stress 
bland personalen kan leda till betydande risker för patienterna. Stress bland personalen kan 
vara ett hot mot vårdkvaliteten och Arnetz pekar på att både eventuella komplikationer och 
incidenter, förutom extraarbete, kan innebära kostnader för både produktionsbortfall, sjukvård 
och rehabilitering, inkomstbortfall, smärta och lidande, vilket totalt sett kan bli betydande 
kostnader för både samhälle och individ.206 Ohlsson & Rombach varnar för att i verksamheter, 
som omsorg, sjuk- och åldringsvård, där personalmängden i produktionen står 
proportionerligt och i direkt förhållande till kvaliteten, är möjligheterna högst begränsade att 
kunna effektivisera genom minskning av personalen. För att kunna förbättra produktiviteten 
och spara pengar i verksamheter som är personalintensiva måste det vara en verksamhet där 
färre händer än tidigare kan klara driften.207 
 
Rooke menar att i inledningsskedet kan det kosta pengar att satsa på kvalitet och att risken 
när de ekonomiska förutsättningarna är begränsade och direktiv finns att ”budgeten till varje 
pris måste hållas”, kan leda till att antingen inte några pengar avsätts alls eller att medel 
avsätts till områden som i ett kort perspektiv är lätt att mäta och identifiera. Ett problem är 
nämligen att ofta ses inte kvalitetsförbättringar förrän på sikt och ett annat problem är att de 
ekonomiska investeringar som en vårdnivå gör, t ex inom den slutna vården, kanske inte 
kommer dem till godo, utan det är en annan vårdnivå inom t ex kommunen, som kommer att 
se resultatet av att t ex en individ mer effektivt kan hantera sin livssituation. Med hjälp av 
kvalitetsindikatorer kan väsentliga aspekter av vården som går att kvantifiera bedömas (med 
referens till Joint Commission 1989). Det finns dock uppenbara svårigheter, menar Rooke, 
att inom kunskapsområdet utveckla och identifiera bra kvalitetsindikatorer som kan fungera 

                                                
204 Jönsson, Bengt & Clas Rehnberg, Effektivare sjukvård, 1987:78-81 
205 Rooke, Liselotte, Ewa Idvall (red), Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad, 1996:129-131 
206 Arnetz, Bengt (red), Riskhantering inom hälso- och sjukvård, 1998:15,17-19,35-36,111,124,140 
207 Ohlson, Östen & Björn Rombach, Res pyramiderna - Om frihetsskapande hierarkier och tillplattningens 
slaveri, 2001:103,106 
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som markörer för god vårdkvalitet. En allmän tendens finns (med referens till Lindvall 1995) 
att det som inte utvärderas och följs upp, inte heller värderas och det finns risk att mer 
svårmätbara mål sätts åt sidan och att de kvantitativa målen kommer i centrum, i synnerhet 
om kortsiktiga ekonomiska överväganden får råda.208  

3.2.2.3 Definition av effektiv ekonomistyrning 
Gällande definitionen av ekonomistyrning menar Gyllberg & Svensson att syftet med 
ekonomistyrning är att effektiviteten i en organisation skall öka genom planering och 
uppföljning av både verksamhet och ekonomiskt ansvar. Detta i sin tur skall påverka 
människors beteende mot uppsatta mål i en organisation.209 Enligt Ax, Johansson & Kullvén 
innebär ekonomistyrning, som tidigare har nämnts: ”en avsiktlig påverkan på en verksamhet 
och dess befattningshavare mot vissa ekonomiska mål”.210  
 
Till skillnad från privat verksamhet, så måste enligt lag offentlig verksamhet upprätta budget, 
och från och med budgetåret 2000 så är kravet dessutom att intäkterna skall överstiga 
kostnaderna. 211 Det finns således ett så kallat balanskrav gällande budgetutfallet och 
eftersom kommuner och landsting är anslagsfinansierade, anser bl.a. Anthony, att budgeten 
är det viktigaste verktyget för att styra ekonomin.212 Som vi tidigare nämnt är verksamheten 
inom både primärkommun och landstingskommun omfattande och ett krav som riktas är att 
verksamheten skall genomföras effektivt.213  
 
Vi menar att ekonomistyrning handlar om en avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess 
medarbetare mot ekonomiska mål. Och genom att lägga till begreppet effektiv i meningen 
måluppfyllelse, menar vi att ekonomistyrning i en budgetkopplad verksamhet handlar om att 
de målrelaterade aktiviteterna skall styras mot ett bestämt mål; ett budgetutfall i balans, dvs. 
kostnaderna skall hållas inom budgetramen, och helst skall dessutom kostnaderna understiga 
intäkterna/anslaget.214 Vi menar, likt Gyllberg & Svensson215, att ju fler målrelaterade 
aktiviteter som förekommer, desto troligare är det att måluppfyllelsen både nås och 
upprätthålls. Det handlar således om att resurserna ska utnyttjas på ett så effektiv sätt som 
möjligt och, som Ax, Johansson & Kullvén skriver, gäller det att också få ”värde för 
pengarna”.216  
 
Vår definition av effektiv ekonomistyrning (EES) är: ”En medveten styrning av en 
verksamhets aktiviteter i en budgetkopplad verksamhet, så att balanskravet både nås och 
upprätthålls, dvs. att budgetutfallet ligger inom budgetramen och att det ekonomiska 
resultatet (helst) visar kostnader som understiger intäkterna/anslaget.”.  

 
                                                
208 Rooke, Liselotte, Ewa Idvall (red), Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad, 1996:130-132 
209 Gyllberg, Henrick & Lars Svensson, Överensstämmelse mellan situationer och ekonomistyrsystem - en studie 
av medelstora företag, 2002:37 
210 Ax, Christian, Christer Johansson & Håkan Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2005:13-15,57-59  
211 Sveriges lagar, Kommunallag (1991:900) Kap 8 i Ekonomisk förvaltning. 1 §, 4 §, 5 §, 2003:200 
212 Anthony, Robert N & Vijay Govindarajan, Management Control Systems, 2004:699 
213 Brorström, Björn, Anders Haglund & Rolf Solli, Extern- och internredovisning i kommuner och landsting, 
1998:13 
214 Sveriges lagar, Kommunallag (1991:900) Kap 8 i Ekonomisk förvaltning; 1 §, 4 §, 5 §, 2003:200 
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3.3 Ledarskap; förhållningssätt och utmärkande drag  
 

Lindvall menar att inom traditionell ekonomistyrningsforskning har det entydigt visat sig att 
av avgörande betydelse för hur ekonomistyrningen används är ledarskapet. Dåligt ledarskap 
ger omedelbara konsekvenser och det spelar då ingen roll hur bra de formella styrteknikerna 
är. Ledarskapet när det gäller styrning, är enligt Lindvall att vara understödjare och bärare av 
eftersträvade och prioriterade idéer.217 Utmärkande för både privat och offentlig sektor har 
varit fokuseringen på ledarens betydelse och enligt Tollgerdt - Andersson har uppfattningen 
om ledarens betydelse för verksamhetens ekonomiska framgång, effektivitet, engagemang och 
trivsel inom en organisation stöd i den vetenskapliga forskningen.218 Heide, Johansson och 
Simonsson hävdar (med referens till Bennis & Nanus) att bakom framgångsrika 
organisationer så är ledarskapet den verkliga kraften.219 Vem som har förutsättningar att bli en 
framgångsrik ledare, eller hur ledarskap på ett tillfredsställande sätt egentligen kan förklaras 
finns däremot inte någon tillfredsställande teori för.220 Christensen et al tar upp och diskuterar 
skillnaden mellan ledning och styrning och menar att ledning inte är lika lätt att definiera och 
att det finns olika uppfattningar. Medan styrning handlar om att påverka beteenden och fatta 
kollektiva beslut genom olika formella styrinstrument, handlar ledning mer om 
mellanmänskliga processer och förhållanden. I både privata och offentliga organisationer är 
den moderna utvecklingen en tyngdpunktsförskjutning från styrning till ledning och från 
styrning av till styrning i. Detta innebär, skriver de, att en mer decentraliserad ledning, där 
organisationsmedlemmarna har en starkare medverkan och en större frihet, är mer accepterad 
nu än tidigare. Christensen et al menar dock att det kan vara svårt att se samband mellan ett 
bra verksamhetsresultat och vissa ledaregenskaper, eftersom många andra faktorer, både i 
omgivningarna och organisationsinterna, kan förklara särskilda effekter eller ett bra 
resultat.221  
 
Ahltorp menar att ledare och chefer har en mängd roller, uppgifter och funktioner och att 
dessa varierar beroende på situation, vilka medarbetarna är och vilken uppgift organisationen 
skall lösa. Enligt Ahltorp är faktorer som påverkar en chefs sätt att leda i en given situation 
dennes erfarenhet, värderingar och personlighet i kombination med yrkesskicklighet och 
kompetens.222 Ahltorp påpekar även att begreppet chef är en formell funktion och att 
utnämningen till chef kommer uppifrån. Ledarskap däremot är en informell process som 
växer fram underifrån och är en relation i förhållande till medarbetarna, inte en position som 
chefskapet är. ”Legitimitet som ledare kommer från de ledda” och med detta menar Ahltorp 
att det finns chefer som inte utövar något ledarskap och i linje med detta finns det även ledare 
som inte formellt är chefer.223 Under 70-talet kom chefs- och ledarskapssynen att utsättas för 
radikala omvärderingar, MBL och självstyrande grupper infördes, auktoriteter ifrågasattes 
och helst skulle man som chef ”ligga lågt”. 80-talet var entreprenörernas och resultatjägarnas 
årtionde och återigen var det ”salongsmässigt” att vara chef. På 90-talet, med sin 
lågkonjunktur, kom de mjuka värdena in och begrepp som relationsmarknadsföring, 
humankapital och kunskapsföretag lanserades. Människorna blev viktiga och personalen 

                                                
217 Lindvall, Jan, Verksamhetsstyrning, 2001:30-31 
218 Tollgerdt-Andersson, Ingegerd, Chef i landsting - Ledarskap i politiskt styrda organisationer, 1995:25 
219 Heide, Mats, Catrin Johansson & Charlotte Simonsson, Kommunikation och organisation, 2005:120 
220 Tollgerdt-Andersson, Ingrid, Chef i landsting - Ledarskap i politiskt styrda organisationer, 1995:25 
221 Christensen, Tom, et al, Organisationsteori för offentlig sektor, 2005:124,141  
222 Ahltorp, Birgitta, Rollmedvetet ledarskap – om chefsroller och ledningsstilar i strategisk samverkan, 
1998:161 
223 Ibid. s 31-32 
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började ses som kunskapsbärande specialister och de främsta marknadsförarna inom 
företagen. Samtidigt började kunderna ses mer som individualister istället för grupper och 
ansågs både vara nyckfulla och välinformerade. Som chef inträffade för första gången det 
faktum att de varken hade mer kunskap eller tillgång till mer information än sina 
underställda. Framgången som chef blev beroende av vad som kunde lockas fram av 
medarbetarna. 2000-talet, menar Ahltorp, kräver chefer som kan leda genom idéer och 
visionärt ledarskap, som har sinne för att komponera effektiva team och som kan bevaka 
omvärld och framtid. Hörnstenen kommer alltid att vara affärsmässighet enligt Ahltorp, men 
framgångsrikt företagande kräver även fokus på personalen och ett nyckelord är 
kompetensutveckling.224 Ett annat nyckelord är delaktighet och enligt Jacobsen & Thorsvik 
är forskningsresultaten entydiga gällande effekterna av deltagande, dvs. att det stimulerar till 
starkt engagemang och höga prestationer både på organisations- som individnivå, och är en 
av de viktigaste faktorerna, tillsammans med jobb som har hög motivationspotential, för att 
skapa organisationstillhörighet.225   

3.3.1 Förhållningssätt  
Med förhållningssätt i vår modell menar vi i första hand ledningens förhållningssätt till 
organisationens och verksamhetens mål och målsättningar, ledning, styrning, resurser och 
styrmedel och inte minst då till fastställd budgetram och synen på om denna skall vara 
vägledande för verksamheten eller inte. Brorström menar att de förhållningssätt och synsätt 
till styrning som råder i en organisation är avgörande för hur styrmedlen utformas och vilka 
styrmedel som väljs. För att nå önskat resultat kan ledningen välja att ha inflytande och 
kontroll eller släppa ut ansvar och därmed minska kontrollen. Olika perspektiv kan anläggas 
och flera faktorer kan ha betydelse för hur ”bra” resultat kan åstadkommas. Det som har 
betydelse, enligt ett perspektiv, är vilken uppgift organisationen har. Om ett enhetligt resultat 
krävs vid varje tillfälle, gällande produktens eller servicens kvalitet och innehåll, oavsett vem 
som utför eller tillverkar, behövs en mer detaljerad styrning och därmed ledning, än om kravet 
är ett specifikt mätbart resultat. En annan faktor är vilka organisationens förutsättningar är, 
om det är möjligt att mäta verksamhetens resultat med monetära enheter eller inte och om det 
finns kunskap om orsak/verkan gällande resursomvandlingen från input till output.226 
 
Chefers förhållningssätt påverkas både av rutiner, beslutsvägar, organisationers interna kultur 
och i vilken fas organisationen är inne i. Vad chefen ”kan bli utsatt för” är beroende av om 
organisationen är inne i stark expansion, turbulenta omvälvningar, eller avveckling och även 
kontakterna med högre chefer, ledningsgrupp och styrelse påverkas av organisationsfasen, 
menar Ahltorp. Organisationen och dess teknik, styrsystem och resurser, är de verktyg 
cheferna har till sitt förfogande för att nå de mål som satts upp. Målen förankras i omvärlden 
och vad som händer i omgivningen påverkar även det chefers sätt att leda.227 Det finns ingen 
modell som kan upplysa om bäst ledarskapsstil och ingen av de vetenskapliga teorierna tar 
hänsyn till alla de element som kan förekomma i en ledarsituation. En duktig ledare måste i 
varje situation agera med hänsyn till de faktorer som råder.228 Men, skriver Tollgerdt-
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Andersson. ”En chef måste, oavsett verksamhetsområde eller nivå, tycka om och vara 
intresserad av människor”.229  

3.3.2 Utmärkande drag 
Med utmärkande drag menar vi ledaren/chefens framtoning och agerande. Ahltorp tar upp att 
chefens framtoning är beroende av hur chefen själv och andra uppfattar chefen/ledarens 
personliga egenskaper, handlingar, värderingar, och förhållningssätt. Avgörande för hur 
konstruktivt ledarskapet blir i en given situation beror på chefen/ledarens förmåga att hantera 
och samverka med olika medarbetares erfarenheter, livsstilar, personligheter, kompetenser, 
kulturbakgrunder etc. Samspelet innebär olika sätt att kommunicera och interagera och den 
chef som kan motivera sina medarbetare till att göra goda arbetsinsatser är en god ledare, 
enligt Ahltorps definition, och menar samtidigt att det i en verksamhet sällan beror endast på 
ledaren om goda resultat uppnås utan det är en följd av bra teamarbete. Dock är det 
ledarskapet utifrån siffror, som blir bedömt som gott eller ej av styrelser/ägare och 
överordnade chefer, efter de resultat som uppnås. Ahltorp menar att ledarskapet även bör 
bedömas efter vad medarbetarna anser, dvs. på vilket sätt ledarskapet utövas och den 
bedömning som medarbetare gör, ofta utifrån informella grunder, ställer ledarskapet inför sitt 
största prov. Gott ledarskap innebär även, enligt Ahltorps definition, att medarbetarna har 
möjlighet att utvecklas kompetensmässigt.230 Enligt Jacobsen & Thorsvik är 
forskningsresultaten entydiga gällande effekterna av deltagande, dvs. att det stimulerar till 
högre prestationer både på organisations- som individnivå, och är en av de viktigaste 
faktorerna för att skapa organisationstillhörighet.231  
 
Egenskapsbaserade teorier för ledarskapet försöker förklara vem som blir ledare och hur han 
eller hon lyckas i sin ledarroll utifrån personliga egenskaper och beteenden. Det finns dock 
ingenting som tyder på att ett effektivt ledarskap enbart har med en persons egenskaper att 
göra. Men personliga egenskaper kan ses som en av många medverkande krafter bakom vem 
som blir ledare och hur han eller hon fungerar i sin ledarskapsroll.232 Jacobsen och Thorsvik 
(refererande till House & Aditya 1997) lyfter fram en rad karaktäristika som de anser 
utskiljer goda ledare. Dessa är bl a:  
• En god ledare uppvisar mycket mer energi än övriga och arbetar ofta mycket och snabbt, 

dvs. har en hög aktivitetsnivå. 
• En god ledare tror sig om att kunna få inflytande och får det också, samtidigt som 

förmågan finns att nå de mål som sätts upp, dvs. har både självförtroende och stark 
prestationsönskan. 

• En god ledare utmärker sig för att söka makt samtidigt som förmågan finns att undvika 
maktmissbruk 

• En god ledare är utåtriktad och säker i sociala situationer och har en stark önskan att få 
sina medarbetare med sig. 

 
Enligt Jacobsen och Thorsvik framhålls det även att man dessutom måste ha god kompetens 
och sakkunskap inom det ämnesområde som man är satt att syssla med.233 Men enligt 

                                                
229 Tollgerdt-Andersson, Ingrid, Chef i landsting - Ledarskap i politiskt styrda organisationer, 1995:116 
230 Althorp, Birgitta, Ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv – Teambyggare, innovatörer, nätverkare och 
dirigenter, 2003:41 
231 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:323 
232 Rosell, Lennart & Björn Lundén, Ledarskap – Praktisk handbok för företagare och chefer, 1997:14 
233 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:487 
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Boëthius & Edhin är den viktigaste ledarskapkompetensen personligheten. De hävdar genom 
sin undersökning att ”personligheten, betraktad som kompetens i ledarskapet, är viktigare än 
erfarenhet, kunskap och färdighet”. ”Ju högre position, desto viktigare blir ledarens 
personlighet, menar de.234 Ahltorp håller med och menar att man inte kan bortse från den 
forskning som är gjord gällande personlighetens betydelse för ledarskapet. Det som är 
avgörande för ledarbeteendet i en given situation för en viss person, menar hon, är samspelet 
mellan dels personligheten och dels situationens krav. Ledarbeteendet är också påverkat av 
sammansättningen av medarbetargruppen; kunskap och kompetens, ålder och ambitioner 
samt medarbetarnas personliga stilar är avgörande för vilken typ av ledarskap som fungerar 
(eller inte fungerar). Att ledarskap kan läras och att konstruktiva ledarbeteenden kan övas in 
är dock de flesta forskarna överens om idag, enligt Ahltorp, men det anses att de som 
”behöver öva minst” har en form av ”ledarsinne”, vilket kan jämföras med ”bollsinne” hos 
dem som är duktiga på att t ex. spela fotboll eller tennis.235 Framgångsfaktorer, beskrivna av 
Gösta Fernström i boken ”Fastighetsföretagaren inför 2000-talet”, men som enligt Ahltorp 
gäller även företagande i allmänhet är:    
 

”Genuin förståelse och intresse för människor. En öppenhet för lärande, dels för 
ständig kompetensutveckling av medarbetare och dels egen nyfikenhet och 
intresse att ständigt lära nytt. God kommunikationsförmåga och 
handlingsorientering, att kunna ta beslut. Positiva värderingar som grundlagts av 
föräldrar, tidigare chefer och egna erfarenheter. God livskvalitet – ett bra liv vad 
gäller familj och övriga relationer.  Förmåga att fokusera på väsentligheter. 
Drivkraften att ständigt vilja försöka bli bäst, skicklighet att välja rätt 
medarbetare, inte minst sådana som kompenserar ens egna svaga sidor. 
Engagemang, vara en ”eldsjäl”, goda relationer inom företaget och 
ledaregenskaper. Sist, men inte minst – trovärdighet – att leva som man lär och 
vara det goda föredömet.” 236 

 
Enligt Ahltorp är det genom att vara goda förebilder som många chefer och ledare är 
motiverande till andra medan andra ledare agerar genom att vara raka i sin feedback och att 
vara tydliga i sina förväntningar. Ytterst handlar det om både nyfikenhet på hur andra 
människor fungerar och självinsikt för att vara framgångsrik i sitt motiverande.237  

3.3.2.1 Olika ledarskapsteorier 
Teorierna om ledarskap är många. Heide, Johansson & Simonsson menar att det moderna 
ledarskapet förutsätter att medarbetarna är mer självständiga och fattar egna beslut i större 
utsträckning än tidigare. Detta förutsätter att medarbetarna har tillgång till och själva kan  
inhämta relevant information, bearbeta den och kommunicera den på ett adekvat sätt. Senare 
års forskning har visat på den stora betydelsen av att ledare kan förstå vad som händer i 
organisationen och skapa gemensamma värderingar, mål och visioner. Det handlar allt 
mindre om kontroll och styrning och allt mer om att kunna påverka de anställdas 

                                                
234 Boëthius, Stefan & Martin Edhin, Det osynliga ledarskapet – Sveriges främsta ledare ger sin syn på 
framtidens ledarskap, 2000:84,17-18 
235 Ahltorp, Birgitta, Rollmedvetet ledarskap – om chefsroller och ledningsstilar i strategisk samverkan, 
1998:42-43 
236 Althorp, Birgitta, Ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv – Teambyggare, innovatörer, nätverkare och 
dirigenter, 2003:48 
237 Ahltorp, Birgitta, Rollmedvetet ledarskap– om chefsroller och ledningsstilar i strategisk samverkan, 1998:171 



Therese Focklin                                                            Effektiv Ekonomistyrning inom den offentliga sjukvården 
Ann-Charlotte Norén Carlsson 
Anna Svensson 
_______________________________________________________________________ 
 

        53

uppfattningar om organisationen och det egna arbetet. Centralt i nya ledarskapsteorier är att 
ledaren skall skapa förståelse och mening, dvs. ge mening åt det som händer i organisationen 
och åt arbetet. Detta kallas idébaserat ledarskap och är ett begrepp för många olika teorier 
som växte fram under 1980-talet. Det som dominerar är kommunikationens betydelse, och 
med hänvisning till Alvesson & Ydén 2000, menar Heide, Johansson och Simonsson att ”det 
är i kommunikationen mellan människor som ledarskap tilldelas och utövas”. Ledarskap 
handlar om kommunikation i mångt och mycket, menar de vidare och ger exempel som att 
samordna och ge feedback, motivera samt fatta beslut. De hänvisar även till ett flertal 
undersökningar (Mintzberg 1979; Daft & Lengel 1986; Dixon 2000) som visar att upp till 
80% av en chefs arbetsdag just handlar om att kommunicera med andra.238 
 
Nilsson, Norén – Winsell & Djärv tar upp Douglas Mc Gregors två välkända ledarstilsteorier; 
teori X och teori Y. Enligt teori X har de flesta människor en inneboende motvilja mot arbete 
och måste tvingas, kontrolleras, styras och hotas med straff för att arbeta mot organisationens 
mål. Utgår man ifrån denna teori och dess människosyn blir ledarskapet auktoritärt. Enligt 
teori Y däremot har människan en egen inneboende vilja till att ta ansvar och har förmåga att 
lösa de problem som uppstår samt besitter fantasi och idérikedom som kan utnyttjas på 
arbetsplatsen. Sättet att få arbetet utfört är inte genom yttre kontroll och straff utan genom att 
ha mål som engagerar, genom självstyrning och självkontroll och att själva målet nås kan 
vara belöningen. Enligt denna teori krävs en ledarstil där människornas egna resurser får 
tillfälle att komma fram och med ökat engagemang hos medarbetarna ökar även 
effektiviteten.239 
 
Med situationsbetingat ledarskap menas att situationen i form av medarbetare och 
arbetsuppgifternas beskaffenhet har betydelse för ledarstilen och effektiviteten. Dessa teorier 
bygger på det grundläggande antagandet att skall ett effektivt resultat nås krävs olika 
ledarstilar beroende på vilken situation som råder och hur de personer som skall ledas är. Det 
finns alltså ett samband mellan kontext och ledarstil och effektivitet kräver således att 
ledarbeteendet anpassas efter de personer som skall ledas och vad som passar i en situation 
behöver inte passa i en annan. Med referens till Fielder (1967, 1970) skriver Jacobsen & 
Thorsvik att för att kunna utöva ett bra ledarskap krävs i första hand inflytande i meningen 
goda sociala relationer med sina medarbetare och därnäst att vara inriktad på själva 
uppgiftslösningen. En gynnsam situation kännetecknas av att atmosfären är god och att 
ledaren är allmänt accepterad, uppgiftslösningen är specificerad i detalj och att uppgifterna är 
starkt strukturerade samt att en s.k. positionsmakt finns, dvs. att en hög grad av formell 
auktoritet har tilldelats ledaren. En annan teori (Hersey & Blanchard) koncentrerar sig på de 
anställdas kompetens och vilja att utföra arbetsuppgifter, och utifrån denna kategorisering 
kan en styrande eller stödjande ledarstil väljas eller i kombination, beroende på de anställdas 
mognad och eventuella utveckling.240 
 
Enligt Ahltorp (med hänvisning till Mintzberg, 1973) är en viktig del i företagsledandet att 
vara beslutsfattare och aktiv pådrivare som ser till att saker händer, vidtar åtgärder och 
genomför saker. I dessa beslutsroller ingår även att prioritera, samordna, fördela resurser och 
se till helheten samt att vara förhandlare. Beslutsroller är en av tre kategorier; de övriga är 

                                                
238 Heide, Mats, Catrin Johansson & Charlotte Simonsson, Kommunikation & Organisation, 2005:22-23,97,99 
239 Nilsson, Ewa, Eva Norén - Winsell & Sigbritt Djärv, Administration och arbetsledning i vård och omsorg, 
1999:123-125 
240 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:495-500 
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relationsroller och informationsroller. I relationsrollerna ingår bl a att vara den som 
motiverar sin personal, anställer, är talesman för verksamheten, är galjonsfigur samt att sköta 
ceremoniella uppgifter. I informationsrollerna ingår bl. a att i kraft av sin ställning ta kontakt 
internt och externt för att få information och sedan vidarebefordra den. Denna roll har dock 
förändrats i och med den nya IT-tekniken, menar Ahltorp. Det som Ahltorp även tar upp är 
teorin om att en ledare har tre huvuduppgifter; nämligen att vara visionär och därmed staka ut 
färdriktningen, att vara teambyggare och ”samla inåt” samt att vara föredöme och därmed 
företräda utåt. 241 
 
Att vara visionär i sitt ledarskap innebär enligt Ahltorp att både kunna se framåt och 
samtidigt att ha en bild (vision) av hur det kommer att se ut när de övergripande målen har 
nåtts samt att ha viljan och förmågan att kunna förmedla denna vision till medarbetarna. Det 
räcker inte bara att kunna måla upp en vision, utan man måste även kunna förklara för 
medarbetarna hur målet ser ut och visa att problem som uppkommer kan vändas till 
möjligheter. De visar vägen, ställer mål även på individnivå, är förebilder genom sina 
handlingar och skapar på så vis möjligheter för delaktighet hos medarbetarna.  Många är 
”eldsjälar” som inte viker från den övergripande visionen trots motgångar och som har 
förmåga att ingjuta både arbetsglädje och energi i en arbetsgrupp. Det gäller att sälja in idéer 
hos medarbetarna och på så vis få dem med sig. Ahltrop menar att som chef är det väsentligt 
för framgång att kunna kommunicera och förklara varför en förändring är viktig och tid 
måste avsättas både på att sondera och förankra beslut. Ett visionärt ledarskap fordrar 
dessutom att man är synlig som chef och att man vistas mycket tillsammans med sina 
medarbetare. En inbyggd paradox (ett näringslivets Moment 22) anser Ahltorp skapas när 
chefer uppmanas att både vara visionärt tänkande strateger samtidigt som de 
belönas/bestraffas utifrån hur de kortsiktiga resultaten ser ut. Det går inte att ha både 
långsiktiga strategier samtidigt som värderingar utgår från kvartalsrapporter och andra 
kortsiktiga värden, menar hon och varnar för att detta kan leda till både inre stagnation, 
minskad konkurrenskraft och företagets död.242 
 
Christensen et al tar upp, med hänvisning till Byrkjeflots kategorisering, den professionella 
ledningen där ledaren har både erfarenhet och utbildning i att leda, är duktig på att leda, kan 
skapa samhörighet och handlingskapacitet genom att ta tillvara kapaciteten inom 
organisationen på ett professionellt sätt och genom att förmedla organisationsmålen både inåt 
och utåt. God kommunikativ förmåga med organisationsmedlemmarna betonas också och det 
verkar som om denna typ av ledning är den som på senare tid betonas mer och mer istället för 
mer byråkratiska eller yrkesmässiga ledningar. Den byråkratiska och den yrkesmässiga 
ledningen, där den byråkratiska ledningen innebär en offentlig ledning som utgår från regler 
och lagar och den yrkesmässiga som har stark lojalitet till ett yrkeskollegium och lägger 
tonvikt på stark yrkesmässig skicklighet, betonas således mindre och mindre enligt 
Christensen et al.243 Nilsson, Norén – Winsell & Djärv menar att det är svårt att klara av en 
mängd arbetsuppgifter samtidigt som ledningsuppgifterna hopar sig och att man ska inte tro 
att man kan vara både chef och medarbetare samtidigt. Ledarskap kräver både tid och 

                                                
241 Ahltorp, Birgitta, Rollmedvetet ledarskap – om chefsroller och ledningsstilar i strategisk samverkan,1998:39-
40,161 
242 Ibid. s 161-167,122-123 
243 Christensen, Tom, et al, Organisationsteori för offentlig sektor, 2005:130-131 



Therese Focklin                                                            Effektiv Ekonomistyrning inom den offentliga sjukvården 
Ann-Charlotte Norén Carlsson 
Anna Svensson 
_______________________________________________________________________ 
 

        55

engagemang.244 Detta håller Hellqvist med om och skriver att positionen som ledare ofta inte 
tillåter att man är praktiker i den verksamhet man skall leda.245 Detta bestyrks ytterligare av 
Axelsson (med hänvisning till Borgert 1992), som visat att chefer eller ledare ofta identifierar 
sig med den aktörsgrupp som de representerar och att ”de ledare eller chefer som främst 
hittar sin identitet i sin egen professionalitet kan ge upphov till ett otydligt ledarskap”.246  

3.3.3 Ledarskap i politiskt styrda och professionella organisationer 
Tre olika grupper av ledare framträder i offentliga organisationer; politiska ledare, 
administrativa ledare och verksamhetsansvariga, som var och en (med hänvisning till Hulin 
1986) arbetar under egna kulturer och förutsättningar.247 Tollgerdt-Andersson menar att 
landstingen för att vara framgångsrika på 2000-talet måste skapa organisationer som kan 
anpassa sig till ändrade förutsättningar och hantera strukturella förändringar. 
Anpassningsförmågan måste helst öka och (med referens till Turnage 1990) balans skapas 
mellan mänskliga behov och teknologisk utveckling. Samtidigt (med referens till Goldstein 
& Gilliam 1990) är det grundläggande att varje individ, oavsett nivå, måste ”stimuleras att 
arbeta med maximal kraft”. Humankapitalet, den mänskliga kompetensen, kan vara 
avgörande bakom misslyckande eller framgång och ledarskap, men även medarbetarskap är 
två viktiga delar. Att kunna hantera mänskliga relationer och vara intresserad och tycka om 
människor är ett grundläggande krav för ledare och den viktigaste förutsättningen för ett bra 
ledarskap är att kunna entusiasmera och inspirera medarbetarna enligt Tollgerdt-Andersson. 
En viktig förutsättning för lönsamhet och produktivitet, skriver författaren vidare, är 
arbetsglädje och motivation och då gäller det för den som är ledare att vara lyhörd och kunna 
förstå sina medarbetare. Samarbetsförmåga och att kunna skapa bra team med laganda är 
också viktigt och Tollgerdt-Andersson har i sina studier visat att som ledare i politiskt styrda 
organisationer måste man tycka om att arbeta i en verksamhet som är demokratiskt styrd och 
det måste finnas en stark känsla för demokratiska processer. Av fundamental betydelse är 
även relationen med politikerna och det som starkast skiljer ledarskap i politiskt styrda 
organisationer från näringslivet är att ha en känsla för och vara lyhörd när det gäller 
maktfördelningen mellan politiker och tjänstemän, menar författaren. Andra viktiga 
egenskaper är ett personalorienterat och stödjande ledarskap där medarbetarna genom bl a. 
delegering ges både inflytande och ansvar eftersom både dessa faktorer är viktiga för 
effektiviteten och produktiviteten. Centralt är även att ha ett helhetsseende, dvs. förmåga att 
omfatta och förstå hela verksamheten Förutsättningen för det senare är att kunna se 
förändringar som möjliga att bemästra och även att tycka om förändringar och vara lyhörd 
för omvärlden, inte minst önskemål från medborgarna. Att kunna skapa gemensamma 
värderingar för vad som skall karakterisera arbetet i verksamheten och arbeta mot mål där 
chefen har det yttersta ansvaret och där ledarskapet tillför och skapar energi i gruppen är 
också viktigt, så även ett processorienterat ledarskap. Förmåga till strategiskt tänkande, att 
vara tydlig, visa ett gott omdöme, att ha professionell kompetens och beslutskraft samt god 
kommunikativ förmåga är ytterligare karakteristika som är fundamentala för ett 
framgångsrikt ledarskap. Väsentligt är även att som ledare kunna föra ut sin kompetens i 
organisationen och ”bjuda” på den som en del i ett pedagogiskt ledarskap.248 

                                                
244 Nilsson, Ewa, Eva Norén - Winsell, Sigbritt Djärv, Administration och arbetsledning i vård och omsorg, 
1999:139 
245 Hellqvist, Ander, Praktik och idéer - Om organisationsrutiners betydelse i förändringssammanhang, 1997:70 
246 Axelsson, Lilian, Den svenska hälso- och sjukvården styrning och ledning – en delikat balansakt, 2000:56 
247 Ibid. s 17 
248 Tollgerdt-Andersson, Ingrid, Chef i landsting - Ledarskap i politiskt styrda organisationer, 1995:115-119 
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Gällande professionella organisationer finns det forskning som visare att i organisationer 
med professionella, dvs. högutbildade anställda som vill ha eget ansvar och frihet och där 
jobbet ofta ger en inre belöning, betyder ledarskap mindre. Uppgifterna som sådana upplevs 
som både spännande, intressanta och roliga och effekterna av vad man gör kommer snabbt. 
Detta kan då bli både ett substitut, men även en neutraliserare för ledarskap skriver Jacobsen 
& Thorsvik, och menar att enligt denna teori bör ledaren ingripa så lite som möjligt i 
processerna så länge dessa fungerar väl.249  
 
3.4 Kommunikation, Information & Arbetsklimat 

3.4.1 Kommunikation 
Heide, Johansson & Simonsson slår fast att kommunikation är en grundförutsättning för att 
organisationer ska kunna skapas, existera, fungera samt utvecklas och menar att utan 
kommunikation kan det inte finnas några organisationer. De hänvisar till den i 
organisationssammanhang välkände amerikanske företagsledaren Chester Barnard, som 
redan 1938 skrev i sin bok ”The Functions of the Executive ”  att medarbetarna är avgörande 
för en organisations överlevnad. Utan kommunikation är det omöjligt för en organisations 
samtliga medlemmar att acceptera dess mål och att översätta mål till handling. Barnard 
betonade också den informella kommunikationens värde under förutsättning att den kan 
hanteras med omsorg.250 Heide, Johansson & Simonsson menar att organisation är lika med 
kommunikation. D.v.s. att man kan se en organisation som sociala system som hålls ihop av 
en gemensam kultur, som utgörs av normer, värderingar, tänkesätt, rutiner och ritualer. Utan 
organisationsmedlemmarnas ständiga kommunicerande och diskuterande med varandra hur 
saker och ting skall tolkas, lösas och förstås skulle kulturen och därmed organisationen som 
helhet inte kunna existera och fortleva. Detta synsätt menar de, är baserat på senare års 
forskning (Deetz, 2001, men även Tompkins 1984) som ser organisationer som ”komplexa 
kommunikationssystem där kommunikationen både finns i organisationerna och samtidigt 
producerar dem”. Det innebär att organisationen både återskapas och utvecklas när 
människor interagerar med varandra och att man inte kan separera organisationer från deras 
kommunikationsprocesser. ”Att kommunicera är att handla”, menar de. Men hänvisning till 
Weick (1995), återfinns ett citat:  
 

”If the communication activity stops, the organization disappears. If the 
communication activity becomes confused, the organization begins to malfunction. 
These outcomes are unsurprising because the communication activity is the 
organisation”.251 

 
 Jacobsen & Thorsvik ser det som att kommunikation fungerar som ett kitt som håller en 
organisation samman och är en av grundprocesserna i varje organisation. De har svårt att se 
att andra organisatoriska processer, såsom att fatta beslut, skapa kulturer, skapa motivation 
eller åstadkomma organisatoriskt lärande ska kunna fungera utan en tillfredsställande 
kommunikation. Intern kommunikation har blivit en framgångsfaktor och de hävdar att 
genom målinriktad satsning på motiverande samarbetsformer utvecklas kompetens och att 
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det lönar sig för organisationer att behärska detta idag. Att kommunikation kanske är den 
viktigaste motivationsfaktorn är något som den kognitiva motivationsteorin lär.252  
 
Kommunikation är således grunden för alla sociala relationer och är en viktig ledningsfråga 
eftersom förutsättningen för att organisationsmedlemmar ska få förståelse och kunskap samt 
acceptera mål för organisationen och kunna översätta dessa till handling är kommunikation, 
menar Heide, Johansson & Simonsson. Genom denna kan vi överblicka och få helhetssyn 
samtidigt som kommunikationen formar vår perception och med hjälp av kommunikation så 
skapar chef och medarbetare en gemensam verklighet genom en ömsesidig 
påverkansprocess.253 Jacobsen & Thorsvik anser att ju öppnare man är, ju mer man 
kommunicerar med varandra, desto större förtroende får man för varandra, vilket kan leda till 
en god kommunikationsspiral, medan misstro leder till motsatsen. Det handlar även om att ha 
ett gemensamt språk eftersom kommunikationskvaliteten är beroende av om den 
gemensamma förståelsen finns eller inte.254 Heide, Johansson & Simonsson anser även de att 
människor måste tala med varandra för att skapa gemensam betydelse och att möten är en 
grundförutsättning för att skapa mening. En undersökning har visat att mål som diskuterats 
mycket tolkades mer lika än mål som diskuterats mindre,255 och Nilsson, Norén – Winsell & 
Djärv skriver att ledare och medarbetare som samverkar utifrån organisationens mål når 
bättre resultat.256  
 
Simonsson beskriver chefens kommunikativa uppdrag som att chefen, för att skapa mening 
kring komplexa budskap, måste bjuda in till och stimulera till dialog och inte bara nöja sig 
med en enkelriktad kommunikation. Hon menar att många chefer har fastnat i sin roll som 
informationsförmedlare och distributör av information, när det kommunikativa 
uppdraget egentligen handlar om att förädla, förklara, sålla och sortera information samt 
skapa dialoger. I en avhandling (2002) har Simonsson visat att chefer och medarbetare 
tillsammans skapar en gemensam verksamhetsuppfattning och menar, refererande till 
Alvesson & Ydén (2000) att genom kommunikation påverkas föreställningarna.  Detta har att 
göra med en mer modern föreställning om kommunikationen som meningsskapare och de 
menar att detta verkar vara det mest fruktbara förhållningssättet. De påpekar dock att man 
måste komma ihåg att chefen har ett maktövertag i dessa processer i kraft av sin position.257 
Kommunikationen är viktig både som ledningsfråga och ur individperspektiv enligt Heide, 
Johansson och Simonsson. I och med att en organisations chefer har ansvar för att de mål 
som sätts också nås är därmed kommunikationen en viktig ledningsfråga; ”Att leda handlar i 
mångt och mycket om att kommunicera”. Ur ett individ- och medarbetarperspektiv är 
kommunikationen också viktig för att t.ex. etablera relationer med andra, forma vår 
perception, d.v.s. vad vi ser och hur vi skall tolka det, få överblick och helhetssyn, skapa 
gemensam förståelse och samordna aktiviteter. Därmed skapas även förutsättningar för att 
arbeta mot gemensamma mål.258 Något som har betydelse för kommunikationen är även 
organisationens storlek. Jacobsen och Thorsvik menar att ju större en organisation är, desto 
                                                
252 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:337-339 
253 Heide, Mats, Catrin Johansson & Charlotte Simonsson, Kommunikation & organisation, 2005:19,100 
254 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:358 
255 Heide, Mats, Catrin Johansson & Charlotte Simonsson, Kommunikation och organisation, 2005:127 
256 Nilsson, Ewa, Norén Eva – Winsell & Sigbritt Djärv, Administration och arbetsledning i vård och omsorg 
1999:121 
257 Heide, Mats, Catrin Johansson & Charlotte Simonsson, Kommunikation och organisation, 2005:102-103,99-
100 
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svåra blir kommunikationen mellan de anställda. De allra flesta kan ha direktkontakt med 
varandra i små organisationer, men i stora organisationer ökar antalet hierarkiska nivåer och 
även antalet enheter. Alla kan inte ha kontakt med alla och det leder till ökad formalisering 
dvs. regler, rutiner och liknande, för att kunna ha kontroll,. När antalet enheter stiger ökar 
även antalet ledare och det kan bli så att ett skikt av ledare på mellannivå bildas eftersom det 
blir svårt att rapportera endast till en chef.259  

3.4.2 Information 
Kommunikation kan översättas med överföring av information anser Heide, Johansson & 
Simonsson. Genom det chefer väljer att ta upp och informera om påverkas medarbetarnas 
föreställningar, men det handlar även om att man som medarbetare pga. tidsbrist måste förlita 
sig på vad cheferna förmedlar och således har sållat i informationsflödet.260 Det kommer att 
finnas behov av kommunikation så länge det finns människor i en organisation och dessa har 
behov av att samordna sina aktiviteter menar Jacobsen & Thorsvik. De definierar (med 
hänvisning till Shulman 1996) kommunikation som ”den process där personer eller grupper 
skickar meddelanden till varandra”. Meddelanden kan även benämnas som information.261 
Ljungberg & Larsson menar dock att om inte informationen omvandlas till kunskap och 
handling är den ”död” och menar bland annat att man måste fundera över hur resultat skall 
redovisas samt till vem information skall kommuniceras.262 Information ger makt.263 Heide, 
Johansson & Simonsson (med hänvisning till Bennis & Nanus) betonar att ledaren har ansvar 
för att kommunicera innebörden i olika situationer med syfte att få de anställda att handla 
efter en gemensam verklighetsuppfattning. De menar även att det behövs fler och inte färre 
möten eftersom möten ger möjlighet till omedelbar feedback genom att även använda 
kroppsspråk och tonläge för att förmedla information, och därmed ökar möjligheterna att 
skapa mening kring komplexa och svårtolkade budskap.264  
 
Förutom att tjäna som målsättning, används mål och planer för att sprida ett visst budskap 
enligt Kullvén, och menar att de därigenom skapar grund för en viss form av kommunikation. 
Gällande ekonomiska rapporter, menar Kullvén att många ifrågasätter medan andra litar 
blint, och anser att ett mellanting är det bästa där ekonomiska rapporter är viktiga men där de 
används med sunt förnuft. Detta benämner han som lönsamhetsmedvetande, vilket även 
innebär att informationen skall vara värdefull.265 Detta håller Lindvall med om och betonar 
vikten av att synliggöra den väsentliga informationen. Han anser att en mindre mängd 
information skapar större möjligheter till reflektion och därmed ökad kunskap än en flod av 
information som ingen orkar ta till sig. Här citerar han nobelpristagaren i ekonomi; Herbert 
Simon: 
 

“What information consumes is rather obvious: It consumes the attention of it´s 
recipients. Hence a wealth of information creates a poverty of attention”. 266 
 

                                                
259 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:122  
260 Heide, Mats, Catrin Johansson & Charlotte Simonsson, Kommunikation och organisation, 2005:31,103 
261 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:334-335  
262 Ljungberg, Anders & Everth Larsson, Processbaserad verksamhetsutveckling, 2001:227 
263 Heide, Mats, Catrin Johansson & Charlotte Simonsson, Kommunikation & Organisation, 2005:20-21  
264 Ibid. s120,106-107 
265 Kullvén, Håkan, Ekonomisk styrning, 2001:8-10 
266 Lindvall, Jan, Verksamhetsstyrning, 2001:49-50 



Therese Focklin                                                            Effektiv Ekonomistyrning inom den offentliga sjukvården 
Ann-Charlotte Norén Carlsson 
Anna Svensson 
_______________________________________________________________________ 
 

        59

Informationsbehovet ökar i en osäker situation och det blir nödvändigt att hitta metoder för 
att ej bli överbelastad. Decentralisering kan vara ett sätt och det blir även nödvändigt i en ny 
situation att sätta av kraft och tid för att lära sig av vad man gjort. Det blir också viktigt att få 
fram information för att kunna välja ett alternativ framför ett annat, dvs. kunna definiera 
problem och inte bara information för uppföljning och gränssättning. Lindvall framhåller 
informationens betydelse och menar att det inom företagsekonomi finns en stark föreställning 
om att det är möjligt att leda verksamheter med hjälp av ekonomisk information. De 
övergripande ambitionerna antas kunna uppfyllas med hjälp av information och användning 
och tillgång till information anses vara av central betydelse när det gäller ett företags 
ambition att förbättra produktivitet och effektivitet och även när det gäller strävan efter 
målöverensstämmelse.267 En förutsättning för styrning och kontroll i en organisation är att 
det, även enligt Jacobsen & Thorsvik, föreligger information, så att ledningen kan stödja 
händelser som betraktas som positiva alternativt reagera på ting som inte är önskvärda. En 
tillfredsställande kommunikation är nödvändig för att denna information skall kunna komma 
fram till ledningen anser även de. 268 

3.4.3 Arbetsklimat 
Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetstagaren ges möjlighet att medverka i förändrings- och 
utvecklingsarbete som rör arbetstagarens eget arbete samt även utformningen av den egna 
arbetssituationen. Det skall vidare eftersträvas att arbetet både ger möjlighet till variation, 
social kontakt, samarbete samt att det finns sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. 
Det står vidare att både arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en 
god arbetsmiljö och att arbetsgivaren har till uppgift att systematiskt leda, planera och 
kontrollera verksamheten så att kraven i arbetsmiljölagen uppfylls.269 Arnetz poängterar att 
det ytterst är arbetsgivaren som har ansvar för tillhandahållandet av en god arbetsmiljö och 
med referens till flera tidigare undersökningar (Arnetz och Arnetz 1996), finns ett klart 
samband mellan patientskattad vårdkvalitet och en god arbetsmiljö. Risken att göra 
medicinska misstag och fatta felaktiga beslut är betydligt större i en enhet eller klinik där 
personalen upplever låg delaktighet och hög stress och där det är dåligt utrymme för 
kompetensutveckling. Detta bekräftas även av en engelsk undersökning (Baldwin och 
medarbetare 1997) där man fann klara samband mellan antal skattade allvarliga medicinska 
fel, hög arbetsbelastning och känsla av kompetensbrist. En god arbetsmiljö innebär således 
en riskreducering för patienterna menar Arnetz.270 Arnetz tar även upp att betydligt större 
stress bland de anställda ses i en organisation med undermåligt ledarskap och otydlig 
ledningsstruktur, dålig personalskattad effektivitet och låg grad av måldefinitioner och 
måluppfyllelse. Det är sedan länge känt, menar Arnetz vidare, att stress resulterar i sämre 
minnes- och kommunikationsförmåga samt sämre förmåga att fatta beslut. Enligt 
kartläggningar har det visats att vården är den verksamhetssektor i Sverige som har högst 
stresstal och detta i en verksamhet där beslut direkt påverkar patienters välbefinnande och 
hälsa. Svåra prioriteringar sker dagligen av en ofta stressad personal. Det handlar bl.a. om i 
vilken prioriteringsordning patienter skall undersökas, vilka undersökningar och 
provtagningar som skall ordineras, vilka som skall skrivas in och få tillgång till en 

                                                
267 Brorström, Björn, Anders Haglund & Rolf Solli, Extern- och internredovisning i kommuner och landsting, 
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slutenvårdsplats (som idag har blivit en bristvara), vem som skall remitteras vidare och vad 
tillåter budgeten?271 
 
Den verkliga arbetsmotivationen kommer inifrån varje människa, aldrig utifrån, enligt Rosell 
& Lundén. Enligt denna teori motiveras människor enbart av sig själva och förutsättningen 
för detta är en atmosfär där arbetet känns motiverande och där ledarstilen fokuserar på att 
medarbetarna ska känna ansvar och förstå de gemensamma målen. Med en sådan 
människocentrerad ledarstil kan en atmosfär skapas som präglas av förtroende där 
människorna även vågar ta risker. Det handlar om att visa medarbetarna respekt och omsorg 
och genom att vistas mycket ute bland sina medarbetare skapas en miljö där medarbetarna 
kan känna att ledaren verkligen bryr sig.272 Även Nilsson, Norén - Winsell & Djärv skriver 
om den stora betydelsen av motivation i arbetet för att organisationen ska nå resultat, men 
även för individens egenvärde och egen behovsuppfyllelse. 273 Det finns förutsättningar för 
arbetsförhållanden som möjliggör en hög kund- och patienttillfredsställelse i en attraktiv 
arbetsmiljö enligt Liukkonen, som även menar att det motsatta gäller. De anställda orkar inte 
prestera sitt bästa i en arbetsmiljö med brister. Liukkonen anser även att eftersom 
lönekostnaderna är en så dominerande post inom sjukvården är det också viktigt att 
arbetsmiljöfrågor får en tung vikt.274 Vilka möjligheter det finns att påverka sin 
arbetssituation, känna delaktighet, utvecklas och ta ansvar, är av betydelse för en bra 
arbetsmiljö och det som lockar blivande medarbetare menar även Nilsson, Norén - Winsell & 
Djärv. De anser att psykosocial arbetsmiljö, samarbete och gemenskap på arbetsplatsen är 
intimt förknippade med varandra. Anställda på en arbetsplats ska samarbeta, inte för att de 
själva valt det utan för att de gemensamt ska utföra ett arbete, där arbetet även har en social 
funktion. Kraven på de anställda har ökat och för att alla ska känna en trygghet i 
gemenskapen krävs det i samarbetet att man respekterar varandras olikheter. Olikheter, där 
olika åsikter får komma fram, främjar även utvecklingen och samarbete innebär både ett 
aktivt lyssnande, där alla fritt kan uttrycka sina åsikter, och ett respekterande av varandras 
yrkeskunskaper. Arbetslagen inom vård och omsorg består av olika personalgrupper med 
olika yrkeskompetenser, och för att nå en gemensam lösning krävs ett gott samarbete där alla 
medarbetare bidrar med sin kunskap.275 Enligt Ahltorp (med referens till undersökning gjord 
av Ekvall et. al.1997), var trivseln med arbetsuppgifterna och engagemanget högt i miljöer 
som kännetecknades av hög förändringsinriktning/kreativitet med nya idéer och där 
ledarskapet var handlingsorienterat.276  

3.4.3.1 Arbetssätt 
Det sätt som det arbetas på kan liknas vid processer och enligt Arnetz (med hänvisning till 
Donabedian) är den verksamhet som utförs med hjälp av tillgängliga resurser en process, dvs. 
det som faktisk görs och sker i en organisation. Det kan handla om användning av medicinsk 
teknik, men även patientbemötande och tillgänglighet i tid och rum, vilket betonas i hälso- 
och sjukvårdslagen som viktiga processfrågor. Arnetz påpekar samtidigt att vårdprocesserna 
måste vara förstådda av samtliga involverade och vara väldokumenterade för att målet med 
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vården skall uppnås och menar att av avgörande betydelse för utfallet av en given utredning 
och behandling är kvaliteten på de enskilda individernas och teamens prestationer. ”Ingen 
process är bättre än den svagaste länken.”277 Ljungberg & Larsson skriver om flexibla 
processer, och menar då en process som lätt, dvs. snabbt kan anpassas till förändrade interna 
och externa förutsättningar. De använder sig av en vägmetafor för att tydliggöra vad de 
menar och en process flexibilitet definieras då som en förmåga att ändra sträckningen på 
vägen alternativt att under processens gång kunna göra ett annat vägval. Man kan på så vis 
tillfredsställa flera olika kundbehov utan att, för varje behov, behöva skapa en ny process. 
Med lätthet i processen menar de att anpassningen skall kunna ske utan att det behövs några 
stora extraresurser, dvs. kunna ske till en rimlig kostnad. Förutsättningen är att personalen är 
mentalt redo och har kompetensen att kunna ändra processen.278 Teamarbete är en 
förutsättning för en organisation som vill arbeta processorienterat, anser Ljungberg & 
Larsson. Därigenom skapas mervärde genom att individer med olika kompetens finner 
lösningar och inspirerar varandra att tänka i nya banor. Team definieras som: ”… en speciell 
sorts grupp som kännetecknas av att dess medlemmar arbetar tillsammans, integrerat, 
engagerat och mot ett väl definierat mål”. 279 Arbete i team, eller med en svensk benämning; 
lagarbete innebär att personer organiseras i grupper där personerna har olika arbetsuppgifter 
och där gruppen som enhet får ansvar för en större arbetsuppgift samtidigt som beslutsmakt 
delegeras till gruppen. Tanken med arbetslag/team, utgår från den sociotekniska systemteorin 
från 1960-talet, där utgångspunkten var att skapa motivation och hög prestation genom att 
vissa ”psykologiska jobbkrav” blev tillfredsställda. Dessa ”psykologiska jobbkrav” handlar 
bl.a. om att jobbet ska ge viss omväxling och ha ett visst innehåll samt innebära att samband 
kan ses så att arbetet framstår som meningsfullt och nyttigt. Vidare skall det finnas behov av 
att lära nytt, få erkännande och att arbetet leder till en önskad framtida situation. Främst i 
Sverige och Norge ledde denna teori till försök att demokratisera arbetslivet och 
självstyrande arbetsgrupper bildades. Men resultatet blev inte alltid det som förväntades, 
nämligen lägre kostnader genom högre produktivitet och bättre kvalitet. Arbetsmiljön blev 
även många gånger hårdare psykosocialt sett. Team fungerar bäst (med hänvisning till 
Kochan & Rubenstein 2000) om vissa förutsättningar är uppfyllda; a) information om vilka 
resultat som skall uppnås, b) medlemmarna måste ha tillräcklig kunskap för att kunna lösa 
uppgiften och gruppen måste medvetet vara sammansatt utifrån detta, c) gruppmedlemmarna 
måste kunna tackla oenigheter och vara tränade för det, d) belöning utifrån hur bra det går för 
organisationen som helhet, inte enskilda grupper eller gruppmedlemmar, e) att delegering av 
reell beslutsmakt har skett.280 Nilsson, Norén-Winsell & Djärv skriver att inom vården fick 
dessa självstyrande grupper beteckningen gruppvård, där olika personalkategorier 
organiseras i vårdlag med syfte att tillgodose behoven hos en grupp patienter. Men det 
poängteras att dessa vårdlag endast delvis är självstyrande eftersom beslut om resurser, 
bemanning och målsättning sker på högre nivå och inte nämnvärt kan påverkas. Större 
förutsättningar att uppnå ett bra arbetsresultat ges genom att arbetstillfredsställelsen ökar och 
eftersom färre personer är involverade i den enskilde patientens vård och omsorg ökar 
förutsättningarna för en ökad kontinuitet i kontakten med personalen.281 Tvättstugemodellen 
är en modell för flexibel arbetstidsförläggning som ska passa både den enskilde och 
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verksamheten. En noggrann registrering krävs och det är arbetsgivaren som bestämmer regler 
och förutsättningar, men den enskilde arbetstagaren har själv möjlighet att förlägga 
arbetstiden efter egna önskemål. Den höga personaltätheten mitt på dagen har minskat på 
många arbetsplatser där flextid har införts enligt Nilsson, Norén-Winsell & Djärv.282 

 
3.5 Uppföljning och återkoppling av resultat 

3.5.1 Uppföljning 
Bolmgren, Hult & Nilsson anser att uppföljning handlar om att följa upp om fattade beslut 
lett till önskade resultat.283 Nilsson, Norén – Winsell & Djärv menar att syftet med 
uppföljning är att dels få kontroll och dels att få en uppfattning om vad som eventuellt 
behöver förändras. De menar att det man mäter blir gjort. Ekonomiska rapporter om 
förbrukning och resultat per månad eller kvartal är exempel på ekonomisk uppföljning.284  
Anthony menar att det räcker inte enbart med formella rapporter som grund för styrningen, 
utan det behövs även information från informella källor i form av personliga observationer, 
möten, samtal och promemorior. Om osäkerhetsfaktorer som tillförlitligheten i 
ursprungskällan tas med i beräkningen kan denna typ av information vara extremt viktig 
enligt Anthony, som samtidigt menar att formella resultatrapporter, som en viktig styrprincip, 
inte bör innehålla några överraskningar. Viktiga nyheter bör så fort som möjligt förmedlas 
informellt till berörda, om inte annat innan de formella rapporterna delas ut!285  
 
Uppföljningen, som ska vara planerad från början, är viktig. Det är betydelsefullt att man har 
bestämt vad som ska följas upp, t.ex. resultat i kvalitet och/eller i kvantitet, arbetsförbättring, 
kostnader eller effektivitet, för att man ska veta om man har uppnått/eller inte uppnått det 
man har sagt att man ska göra. Anpassning av metoden måste ske till syftet och vem som 
skall utvärdera måste bestämmas, likaså hur presentationen skall ske och om resultatet skall 
delges andra organisationer.286 Svensson menar att uppföljning och utvärdering är till för att 
kontrollera graden av måluppfyllelse och även till för att ge feedback åt dem som utfört 
arbetet. Uppföljning kan både vara bakåtblickande och framåtsyftande. Enligt en modell, 
beskriven av Svensson, kan den framåtsyftande uppföljningen användas av ledningen för att 
ge underlag för verksamhetens fortsatta planering samt ge underlag för att bl.a. kunna 
formulera nya mål. Personalen har också användning för den framåtsyftande uppföljningen 
genom att de kan få ta del av både positiva och negativa erfarenheter, och därmed kan de 
utveckla nya arbetsmetoder som leder till att motivationen höjs. Olika nivåer i organisationen 
har användning av resultatet från utvärderingen. Ett mått säger inte hela sanningen om 
verksamheten och många olika komponenter ingår i bedömningen. När man bryter ner 
kvalitetsbegreppet i en verksamhet är det inte ovanligt att man får fram 70 – 80 faktorer av 
intresse, menar Svensson, och att hantera så många variabler i ett uppföljningssystem är 
oftast vare sig möjligt eller nödvändigt och man försöker istället finna ett antal indikatorer 
som är av särskilt stor betydelse.287 
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3.5.2 Återkoppling av resultat 
Ljungberg & Larsson skriver att resultatet av en process kan betecknas som ”objekt ut” och 
effekter dvs. resultatet består av två delar. Objekt ut innebär ett resultat som är omedelbart 
registrerbart. Det handlar om vad som levereras och hur och det gäller både för produkt och 
tjänst. Begreppet effekter handlar om det långsiktiga resultatet och ett klassiskt exempel på 
en effekt är kundtillfredsställelse. Effekt som begrepp är mer diffust och svårt att definiera 
vilket ger upphov till ett antal problem. T ex kan det finnas risk för dålig överensstämmelse 
om vilka effekter som i ett visst sammanhang skall eftersträvas dvs. att leverantör och kund 
inte är överens.288 Ljungberg & Larsson anser vidare att effekter handlar om ett samlat 
intryck som ett resultat av upprepade leveranser eller som en följd av att den levererade 
produkten har använts. Detta innebär, menar de, att effekter är svåra att kontrollera och 
mäta.289 Arnetz (med hänvisning till Donabedian) menar att resultat är vad en organisation 
åstadkommer och kopplat till sjukvården handlar det om ”den förändring i patientens hälsa 
och välbefinnande som kan relateras till strukturer och processer”. De mer övergripande 
målen med hälso- och sjukvården beskrivs ibland som ”ibland bota, ofta lindra och alltid 
trösta”, vilket i mer konkreta resultattermer handlar om minskad dödlighet, förbättrad 
funktion och en ökad livskvalitet. Bedömningen av vilket resultat som har åstadkommits kan 
göras både av patienten själv, men även av den professionelle, t ex. läkaren, men i vilken 
grad dessa olika bedömares resultat överensstämmer finns det inte tillräckligt med data att 
tillgå enligt Arnetz. Med hänvisning till en artikel om vårdkvalitetsinstrument (Arnetz och 
Arnetz 1996) kan kliniker och enheter identifiera viktiga centrala områden ur patienternas 
perspektiv och sätta in förbättringsåtgärder genom att systematiskt fråga patienter och 
återkoppla resultaten till klinikens anställda.290 

3.5.2.1 Redovisning 
Redovisning är den dominerande delen av uppföljningsfasen i ett företag. Uppföljningen 
består till mesta del av information hämtad från företagets redovisning och, menar Lindvall, 
är därför grunden till många av dagens styrproblem, eftersom (med referens till Johnson & 
Kaplan 1987), en stark orientering i den traditionella ekonomistyrningen finns mot att 
externa intressenters informationskrav skall tillgodoses. Därmed har viktiga analys- och 
utvecklingsbehov fått prioriteras ned, enligt Lindvall.291 Bergstrand & Olve definierar 
redovisning som ”att ge en väldefinierad bild av vad som hänt”. Det finns en teknisk 
överensstämmelse mellan budget och redovisning som är nödvändigt för bl.a. 
uppföljningsskäl. Det som anges i budgeten måste återfinnas i redovisningen om 
budgeteringen ska vara effektiv dvs. alla begrepp och kategorier som man använder sig av 
ska finnas med.292  
 
Efter varje redovisningsperiod, som kan vara per vecka eller månad, så sker en rapportering, 
och för att inte bli inaktuell skall denna rapportering ske omgående, anser Greve. Ofta måste 
förenklingar tillgripas och inte alltför stora avvikelser kan ofta accepteras eftersom 
informationshantering kostar pengar. Greve menar vidare att nyttan måste ställas mot 
kostnaden för periodrapporteringen, och innehållet blir därför ofta en kompromiss mellan 

                                                
288 Ljungberg, Anders & Everth Larsson, Processbaserad verksamhetsstyrning, 2001:197-198  
289 Ibid. s 244 
290 Arnetz, Bengt (red), Riskhantering inom hälso- och sjukvården, 1998:20, 138 
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aktualitet och krav på exakthet. Registrering och datainsamling styr vilka rapporter som är 
möjliga att ta fram ur ekonomisystemet, givet det informationsbehov som finns i företaget.293 

Själva syftet med den interna redovisningen är rapportering och presentation för att kunna 
styra mot både bättre och relevant resultat, men även styrning av ansvaret.294 Liukkonen 
menar att det inte är tillräckligt att mäta resultat, med volym och företagsekonomiska mått, 
utan mätningarna måste även omfatta den uppnådda effekten såsom exempelvis, när det 
gäller sjukvård, patienttillfredsställelse. I resultatbegreppet finns minst tre dimensioner; den 
monetära, den upplevda och den medicinska eftersom resultatbegreppet i sjukvården både 
mäter det medicinska resultatet av vårdarbetet och det interna servicearbetet enligt 
Liukkonen.295 Enligt Bergstrand & Olve så är den information som finns i rapporterna inte 
tillräcklig för att styra verksamheten. Ett av de största problemen är de moderna 
uppföljningssystemen som ger signaler för sent för att anpassningsåtgärder skall kunnas 
sättas in i tid för att förhindra ett problem eller som ger signaler som är svåra att upptäcka.296  

3.5.2.2 Incitament/belöningssystem 
Incitamentsystem syftar till att få medarbetarna att uppträda som organisationen vill, och kan 
förutom belöning även handla om hot och/eller bestraffning eller utebliven belöning. 
Jacobsen & Thorsvik skriver angående incitamentsystem att man kan se det som ett 
bytesförhållande mellan anställda och organisation ”det ska löna sig för individen att 
uppträda på det sätt som organisationen vill”. Det kan handla om individuella belöningar, 
gruppbelöningar eller systembelöningar som tillfaller alla i en organisation. Individuella 
belöningar syftar till att förstärka den individuella insatsen och kan handla om högre lön, 
bättre befattning eller finare kontor. Men (med referens till Lawler 1987) stimulerar inte 
individuella belöningar till samarbete utan bidrar till konkurrens. Gruppbelöningar däremot 
stimulerar till samarbete inom gruppen, men bidrar till konkurrens grupper emellan. 
(Milgrom & Roberts 1992). Om man däremot vill betona att alla är en del av helheten är det 
systembelöningar som gäller (Schein 1991). Symboliska belöningar med eller utan mycket 
litet penningmässigt värde, såsom beröm från chefen för utfört arbete, är minst lika viktiga 
som reella belöningar (Gagliardi 1990). Enligt förväntansteorin kan belöningar skapa högre 
prestationer, men för att belöningar skall kunna sporra, måste det vara något som individen 
önskar sig starkt; dvs. finnas en hög valens, det skall även finnas en koppling mellan den 
individuella insatsen och tron att ett visst resultat kan nås, dvs. en förväntan och till sist tron 
att det uppnådda resultatet innebär att belöningen faller ut, vilket kallas instrumentalitet och 
är grunden för bonusarrangemang.297 Ax, Johansson & Kullvén skriver angående det privata 
näringslivet att i många företag är bonus kopplade till budgetsystemet för att kunna belöna 
medarbetare som har lyckats pressa kostnader eller lyckats åstadkomma tillräckligt goda 
resultat.298 Flynn tar också upp denna aspekt och visar på skillnaden mellan det privata 
näringslivet och det offentliga, där framgång i form av lägre kostnader kan medföra en 
reducering i nästa års budgettilldelning istället för belöning. Att det inte finns belöning för 
bra prestationer inom den offentliga sektorn kan medföra en negativ inställning till 
prestationsmätningar, menar han. 299 Anell har i en studie visat att vissa landsting dock har ett 

                                                
293 Greve, Jan, Budget, 1996:199,201 
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system för att en del av ett eventuellt budgetöverskott kan behållas och användas till 
exempelvis personalfrämjande ändamål inom basenheten. Problem uppkommer dock om 
distriktet totalt går med underskott.300 Enligt jämviktsteorin är det mindre viktigt vad 
belöningen består av bara den egna insatsen och belöningen i jämförelse med andra 
överensstämmer med vad de andra presterar och får. Upplevd olikhet motiverar personer att 
reducera ojämvikten och sträva efter jämvikt, vilket grundas på antagandet att människor vill 
bli behandlade lika. Enligt Jacobsen och Thorsvik förklarar dock dessa yttre belöningar inte 
allt, utan det finns även inre belöningar som hänger samman med själva arbetet och som 
individerna ger sig själva och hänger samman med positiva känslor kopplade till uppnådda 
resultat eller insatser och har med trivseln på arbetsplatsen att göra (Herzberg 1966). Det 
handlar om att göra ett bra arbete, se resultat av arbetet och att kunna lösa problem. Det 
handlar även om att få erkännande för väl utfört arbete, att arbetsuppgifterna är intressanta, 
varierande men även krävande. Ytterligare faktorer i denna kategori som är motiverande, är: 
befordran, utveckling samt kontroll och ansvar för den egna arbetssituationen. Flera studier 
har gjorts och man kan se att det är centralt för motivationen hur arbetsuppgifterna upplevs, 
vilka utvecklingsmöjligheter och utmaningar som finns samt upplevelserna av att kunna 
bemästra utmaningarna. Att observera är dock att ekonomisk belöning, trots att det räknas till 
de yttre belöningarna, har ett starkt symbolvärde och är ett erkännande för väl utfört arbete 
och kanske det enda konkreta beviset på en tillfredsställande insats individen har inför sig 
själv. Pengar utgör således återkopplingen och lön är dessutom nära kopplat till social status 
och bidrar till placeringen i en speciell social kategori (Daft 1983, Giddens 1989), och pengar 
är därför en viktig belöning, anser Jacobsen & Thorsvik.301 

 
3.6 Utveckling, Mål och Vision 

3.6.1 Utveckling 
En verksamhetsutveckling sker ur både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv och syftar 
till, enligt Ljungberg & Larsson, att harmoni skall uppnås mellan olika processer, system och 
strukturer inom en organisation, vilket kräver en helhetssyn. Ljungberg & Larsson menar att 
både offentlig sektor och näringsliv står inför ständiga utmaningar att effektivisera och 
förändra sina verksamheter. Inom den offentliga sektorn är orsaken ofta kraftiga 
budgetnedskärningar och trots mindre resurser krävs bättre resultat. Det fungerar inte att 
”springa fortare”, utan det krävs ofta ett smartare sätt att jobba på.302 Jacobsen (refererande till 
Mintzberg) menar att när organisationen utvecklas så går den från en form till en annan och 
behovet av formalisering och systematisering ökar när organisationen växer. Från början är 
organisationer ofta små, med få individer, få rutiner och regler och svagt utvecklade 
administrativa system, relativt oklar arbetsdelning och arbetet koordineras med hjälp av direkt 
kommunikation medarbetarna sinsemellan.303 Nilsson, Norén-Winsell & Djärv menar att en 
nödvändig investering i människorna på en arbetsplats är utveckling av kompetensen, så att 
resurserna kan tas tillvara på bästa sätt. För att uppnå hög produktivitet, god effektivitet och 
kvalitet är människan den viktigaste tillgången i en personalintensiv verksamhet som hälso- 
och sjukvården och en övergripande plan för utveckling av personalens färdigheter och 
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301 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:309-311, 
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kunskaper, men även attityder måste finnas för att kunna möta både dagens och 
morgondagens krav. Ett övergripande ansvar för planering, genomförande och utvärdering har 
ledaren/chefen och det påpekas att all kompetensutveckling kräver utöver samordning och 
planering ekonomisk beräkning. Den grundsyn och människosyn som råder inom 
organisationen är en grundläggande faktor i kompetensutvecklingen och olika 
motivationsteorier har utvecklats eftersom motivationen i arbetet har betydelse för både 
egenvärde och det resultat som kan nås i organisationen och som chef/ledare är det en god 
grund att ha kunskap om människors behov och sätt att reagera, anser Nilsson, Norén-Winsell 
& Djärv. Flera personliga behov tillfredsställs genom att t ex ha ett yrke man trivs med och 
som ger möjlighet till egen personlig utveckling, samtidigt som attityder och värderingar 
påverkas genom t ex samhällsdebatten och vilka belöningar som ges i form av exempelvis lön 
och anställningsvillkor. Maslows behovsteori, som kan liknas vid en trappa med de 
fysiologiska behoven som första steg, beskriver en psykologisk utveckling som är beroende 
av den grad av behovstillfredsställelse som kan uppnås och hur angeläget behovet är. Det 
påpekas dock att behoven kan variera hos olika individer och vid olika tillfällen och att ett 
nytt behov kan uppstå trots att ett tidigare inte har blivit tillfredsställt. Herzbergs 
motivationsteori med de två huvudfaktorerna; hygienfaktorer och motivationsfaktorer; som 
avgör hur en arbetsplats upplevs. Hygienfaktorerna har att göra med kamratskap, arbetsmiljö 
och lön, men trots att dessa upplevs vara bra skapas ingen arbetsglädje enbart av dessa 
faktorer. Det som dessutom behövs för att anställda skall stanna är motivationsfaktorerna som 
handlar om erkännande, status och möjlighet till avancemang, dvs. utvecklingsmöjligheter 
och ansvar samt känsla av att kompetensen ökar och att man gör nytta och att arbetet i sig är 
intressant. Enligt Wrooms motivationsteori är individens motivation summan av individens 
förväntningar och värderingar och visar på betydelsen av egna mål och att det är viktigt att 
förankra en organisations mål hos den enskilde eftersom en hög samstämmighet medför en 
hög arbetsmotivation. Detta eftersom individens värderingar är den prioritering som individen 
gör av målen och förväntningarna är en skattning av om de personliga målsättningarna kan 
förverkligas på arbetsplatsen. Dreyfusmodellen handlar om förvärvande och utveckling av 
färdigheter där en individ passerar fem stadier; novis, avancerad nybörjare, kompetent 
yrkesutövare, skicklig yrkesutövare och till sist expert. Vikten av kompetenshöjande 
utbildning betonas för att kunna öva upp sin yrkesskicklighet.304 

3.6.1.1 Förändring 
Organisationsförändring 
Med organisationsförändring menas att någonting ändras, antingen att det t ex inrättas nya 
”element” i form av en avdelning, eller att existerande element delas upp, kopplas samman 
eller avskaffas och således kan förändringar innebära att struktur, uppgifter, teknik, strategi, 
och kultur kan ändras, samt att ett nytänkande ska in i organisationen. Jacobsen och Thorsvik 
(refererande till Huselid 1995, Wood 1996) menar, att en av de viktigaste faktorerna för att 
skapa tillhörighet till en organisation är deltagande, som även är det mest centrala för att 
skapa starkt engagemang och hög prestation (med referens till Pfeffer 1997:169-176 ), och ett 
sätt är då att låta de anställda vara med i beslutsprocesserna. Enligt Jacobsen & Thorsvik kan 
en förändring som sker snabbt betecknas som strategisk vilket kan innebära dramatiska 
förändringar där organisationen ställs inför okända förhållanden och närmast kan liknas vid 
en organisatorisk revolution.305 I samband med förändringsarbete kan både krisreaktioner och 
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förändringsstress uppkomma hos individerna i organisationen menar Angelöw (med referens 
till både Cullberg 1980, 1985,; Seyle 1956). En omorganisation (med referens till Cullberg 
1980, 1985) kan vara en förändring som kan uppfattas som hotfull och enligt kristeorin så 
kan den psykiska funktionsförmågan påverkas t.ex. genom att det blir svårt att fatta beslut, 
arbetsförmågan kan försämras och det kan bli svårt att koncentrera sig och uppfatta saker. 
Rastlöshet och att fixera sig vid oväsentligheter kan vara andra uttryck. En 
handlingsförlamning kan även uppkomma och enligt kristeorin så är det viktigt att man i de 
första stadierna upprepar den information som ges, eftersom minnet kan försämras som 
effekt av den nedsatta psykiska funktionsförmågan. Även i nästa stadium, där man som 
individ gradvis försöker finna en mening i vad som skett, är det viktigt att informationen 
upprepas för att säkerställa så att inte en förvanskning av verkligheten har skett. Krisen kan 
även ge upphov till rent fysiska stressreaktioner såsom skakningar/darrningar, tyngdkänsla i 
bröstet och bultande hjärta, svårigheter att sitta still, huvudvärk, illamående, diarré, yrsel, 
svettningar, torrhetskänsla i munnen, dålig sömn etc. och reaktioner på arbetsplatsen kan 
uppkomma i from av missnöje, ryktesspridning, otrygghet och liknande (Selye 1956, 
Angelöw 1988, Von Scheele 1987). Enligt kristeorin och dess senare stadier börjar man 
efterhand vanligen anpassa sig till den nya situationen och beredskapen och hoppfullheten 
inför framtiden ökar.306 
 
Heide, Johansson & Simonsson menar att kommunikationen har stor betydelse för att hindra 
bland annat ryktesspridning och minska oro och stress. Det handlar även om att skapa en 
demokratisk förändringsprocess och skapa delaktighet och engagemang, men även att införa 
ett nytt språk för att beskriva en ny organisatorisk verklighet och även att kunna övertala 
personalen om det fördelaktiga i förändringen. De menar att vid förändringsarbete är 
förståelse centralt eftersom hur verksamheten kommer att fungera och förändringsarbetet 
utfalla har att göra med hur medlemmarna uppfattar förändringar.307 Förändring kan handla 
om förlust av identitet, att sociala band bryts, ändrade maktförhållanden, en fruktan för det 
okända, krav på ny kunskap och kompetens etc.308 Ett tydligt och inspiratoriskt ledarskap 
som är målstyrt och pådrivande och som kan skapa förståelse för organisationens värderingar 
och strategier är en förutsättning för framgångsrika företags förändringsarbeten enligt Björk 
m.fl.309 Angelöw (med hänvisning till Paul Moxnes, 1986 s 182-183) skriver att tryggheten är 
viktig för den gör att man vågar ta initiativ. Förändringar i alla dess former innebär otrygghet 
och är därmed ångestskapande. Om ångesten kan omvandlas till en spänning kan den 
användas som en drivkraft för förändring, men förutsättningen är en känsla av tillit och 
grundtrygghet.310  
 
Att anställda oftast reagerar negativt mot förändringar inom organisationen, är logiskt enligt 
Angelöw, pga. att de flesta förändringar inom organisationen är toppstyrda. Anställda ses 
som färdigpaketerade förändringsåtgärder som inte kan påverka. Människor har ett behov av 
förändringar som gör att vi utvecklas, både personligt och yrkesmässigt. Förändringar ska 
inte ses som hot utan snarare som en utmaning. Angelöw menar att etik, tilltro, motivation, 
delaktighet, trygghet, riklig och direkt information är några faktorer som det ”goda 
förändringsarbetet” bygger på. Alla faktorerna är betydelsefulla och de bildar tillsammans en 
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helhet som är grunden för den så kallade konstruktiva förändringen. Angelöw menar att 
förändringar ska initieras, planeras, genomföras och följas upp och detta gör att det sker en 
fortlöpande interaktion mellan del och helhet. Den delaktiga förändringsstrategin innebär att 
alla berörda medverkar i förändringsarbetet. Vilket innebär att det tar tid, men samtidigt så 
blir viljan till förändring och engagemanget hos de berörda desto större. Alla tar ansvar och 
förutsättningarna ökar att förändringsarbetet blir en naturlig del i arbetet. Angelöw stöder sin 
teori om den representativa förändringsstrategin (med hänvisningarna till Kurt Lewins 
klassiska experiment 1939 som handlar om ett samarbete med ledningen för klädföretaget 
Harwood Manufacturing Corporation, Marion, Virginia, USA) att ju mer personalen 
medverkar i utformningen av besluten som skulle styra deras arbete, desto snabbare nådde de 
eller ökade de den normala produktionsnivån. En annan slutsats som kunde dras är att ju 
mindre personalen fick vara delaktiga, desto mer vanligt var det att personalen sade upp sig 
eller var öppet fientliga.311 
 
Processerna är det centrala för att nå framgång i förändringsarbeten, skriver Ljungberg & 
Larsson, och menar att med process avses ofta ”en kedja av aktiviteter som återkommande 
förädlar input till output”. Det handlar även om att skapa värde för kunderna i ett 
återkommande flöde genom att identifiera och tillfredsställa behov där information och 
resurser används i länkade aktiviteter. De är både vanligt och traditionellt att beskriva 
processer som en serie eller kedja av aktiviteter, men det är mer riktigt att definiera en 
process som ett nätverk anser Ljungberg & Larsson eftersom det är en mer komplett 
beskrivning och inkluderar då även hur processen hör ihop med omvärlden. De anser således 
att en process inte bara skall ses som en död struktur utan måste ses i sitt sammanhang. Det 
krävs både kompetens och resurser för att använda en process och författarna tar hjälp av 
vägen som en metafor för att beskriva hur en process fungerar. De menar att en process ofta 
börjar med ett behov, t ex. en patient som vill bli frisk från sin sjukdom, och drar då liknelsen 
med vägen som börjar i ”behovsbyn” och där slutmålet är ”tillfredsställelsebyn”. Fordonen 
på vägen styrs av människor och ibland måste olika (ansvars) gränser passeras eller hänsyn 
tas till olika hinder som tvingar fram omvägar eller tillfälligt sänkt fart.312  
 
Jacobsen & Thorsvik (med hänvisning till Judson 1991, Kotler 1995, Galpin 1996, 
Armenakis & Bedeian 1999) skriver att en omfattande empirisk forskning har funnits under 
de senaste decennierna om vad som kännetecknar framgångsrika förändringsstrategier. Det 
finns vissa intressanta gemensamma drag även om rönen från de olika studierna inte 
sammanfaller perfekt. Förändringsupplägget som har haft en viss framgång karaktäriseras av 
följande; Det har skapats en medvetenhet bland medarbetarna om att en förändring måste till 
för att det skall ”gå bra” för organisationen och att en klar vision både har formulerats och 
kommunicerats brett ut i organisationen. Det är här lika viktigt att informera om vad som 
skall ändras som vad som skall förbli som tidigare. Det är också viktigt att skapa en stark och 
tydlig koalition som står bakom förändringen och att de som direkt berörs är med i denna. 
Vidare är det viktigt att gå fram med små steg och kommunicera ut när delmål nåtts samt att 
samband mellan positiva resultat och de företagna förändringarna ständigt understryks. 
Ledningen är den centrala parten och viktig är kommunikation och selektiv information.313 
Björk m.fl. påpekar att när en handlingsplan upprättas, dvs. en plan för vilka förändringar 
som skall genomföras och hur de skall gå till, måste man utgå från organisationens situation 
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och jämföra det med ett önskat tillstånd. Detta önskade tillstånd kan vara en vision, men även 
ett mer jordnära mål. Orsaken till förändringsönskemålet kan vara ett missnöje och behov av 
korrigering av nuvarande situation alternativt en vision om något bättre.314 Enligt Lindvall 
(refererande till Otley 1977) ställs det speciella krav på ambitionsnivå när det gäller 
målformulering och utvärdering gällande budgeten. ”Svåruppnåeliga mål – men även möjliga 
att nå - anses allmänt vara inspirerande.” Viljan till ansträngning stärks då enligt vedertagna 
uppfattningar bland berörda. Men samtidigt innebär svåruppnåeliga mål att de mål som inte 
infrias ökar vilket kan uppfattas negativt.315 Heide, Johansson & Simonsson (refererande till 
Kitchen & Daly) anser att om ett förändringsprojekt ska lyckas eller inte är beroende av 
kommunikationen som är mycket betydelsefull i sammanhanget. Kommunikationen ska driva 
förändringsprocessen framåt men också skapa trygghet och känsla av att man ingår i ett 
ordnat sammanhang. Men de påpekar samtidigt att det finns anledning att fråga sig vad man 
kan förvänta sig och vad som är realistiskt i förändringstider och menar att kommunikation 
trots allt inte är lösningen på alla problem.316  

3.6.2 Mål 
Jacobsen & Thorsvik med hänvisning till Etzioni (1982) definierar mål som ”ett önskat 
framtida tillstånd” där den ideala situationen benämns vision. För att visionen skall kunna bli 
verklighet måste det sättas upp konkreta mål med härledning till organisationens nuvarande 
situation. Det handlar om mål för aktiviteter och skapandet av strategier för att kunna 
genomföra aktiviteterna. Målsättningsteorins centrala element (med referens till Latham & 
Locke 1979) för att uppnå ett målinriktat beteende med ökad prestation som resultat är att 
dels uppnå acceptans av målen och dels övervinna eventuellt motstånd, men även att de mål 
som sätts upp är konkreta och realistiska samt anpassade till individerna och ev. grupper. 
Stödjande element i form av resurser och kunskap kan också behövas. Viktigt är att målen 
anpassas efter förutsättningarna hos individerna/grupperna genom bl.a. träning, upplärning 
och urval och genom att de anställda får vara med i beslutsprocesserna kan motstånd mot 
organisatoriska mål övervinnas. Flera studier, gällande de anställdas uppslutning kring de 
organisatoriska målen, har visat goda resultat om ledarstilen är stödjande och att det finns en 
god förtroenderelation mellan underordnade och överordnade.317 En definition på mål som 
Heide, Johannson & Simonsson har är att mål är något som är viktigt att uppnå och 
formuleringen av mål, menar även de, är viktiga när det gäller att omsätta de strategiska 
besluten till handling. Mål finns på flera nivåer och av olika karaktär.318 Svensson betonar att 
ett möjliggörande av dialog i hela organisationen är mycket viktigt för att en 
målstyrningsprocess skall fungera. Och det är då viktigt att alla i verksamheten involveras i 
målstyrningsprocessen, från kund till högsta ledningen; ”helheten måste utgå från delarna 
och varje del måste beakta helheten”.319  
 
Nilsson, Norén-Winsell & Djärv anser att målen som är beslutade i verksamhetsplanen och 
som är förankrade i samverksansgrupper ska genomsyra hela verksamheten. Det är då viktigt 
och nödvändigt att det i arbetsgrupper förs måldiskussioner för att personalen skall kunna ta 
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och känna ansvar samt delaktighet men även för att kunna påverka. Detta pga. att 
måluppfyllelse och ekonomi hänger ihop och det är då viktigt att målen är både klara och 
tydliga, realistiska och rimliga att förverkliga, men även rimliga i avseende på tillgängliga 
resurser. Vidare bör de vara tidsbestämda och mätbara och Nilsson, Norén – Winsell & Djärv 
menar vidare att klara centrala mål, riktlinjer och kontroll krävs för att mål ska nås i en 
decentraliserad organisation.320 Gällande de ekonomiska målen, menar Greve, att ur 
ledningens perspektiv, är verksamhetens överordnade ekonomiska mål budgetarbetets 
utgångspunkt. Budgeten ses då som ett verktyg för ledningen att kunna styra medarbetarna så 
att målen nås. Det finns både kvantitativa och kvalitativa mål. Kvantitativa mål kan mätas 
och därmed ökar möjligheten för kontroll av måluppfyllelsen. För att kunna mäta måste det 
dock finnas mått som är väl definierade, påpekar Greve, och förklarar att kvantifierbara mål 
uttrycks i siffror och att det siffermässiga värdet ofta benämns målvärde eller kravnivå, men 
att det även kan benämnas målsättning. En målsättning, menar Greve, kan ändras från år till 
år eller under året, men mål och mått har ofta en giltighet under många år. Greve anser vidare 
att budgetering mer handlar om fastställandet av en målsättning, än om målformuleringar 
eller måttdefinitioner.321 
 
Jacobsen & Thorsvik (refererande till Vroom & Deci, 1992, Latham, 1979, Luthans 1995) 
menar att effekten av mål kan vara motiverande på de anställda. Det är svårt att veta vilken 
riktning man ska arbeta mot utan mål. De menar även (refererande till Gullick 1937, Simon 
1945, Drucker 1955, Marsch & Simon 1958, Cyirt & Marsch 1963 och Statskonsult 1989) att 
målen i organisationer har en funktion att vara styrande, genom att de sätter gränser för de 
anställdas beteende och att de ger riktlinjer för arbetet. En tredje orsak till att mål studeras är 
att de kan fungera som utvärderingskriterier för organisationens arbete och här handlar det 
om effektiviteten i organisationen. Den sista orsaken som tas upp är att mål kan ge 
organisationen en legitimitet gentemot omvärlden och därmed kan organisationen få bl a stöd 
och resurser.322 Skärvad & Olsson menar att strategiska mål utgörs av mer konkreta 
målformuleringar och utgångspunkten är affärsidén.323 Rosell & Lundén menar att för att nå 
företagets strategiska mål måste det finnas samstämmighet mellan både medarbetares och 
ledarens målsättningar och personliga mål. De menar att för varje avdelning och medarbetare 
måste det stå helt klart att ”Om vi ska nå det här målet inom den här tidsramen, vilka 
konkreta uppgifter ska vi då ha klarat av idag, imorgon, nästa vecka och nästa månad?” Det 
handlar alltså om att skapa en gemensam bild hos samtliga och det är ledarens uppgift att se 
till att alla strävar mot samma mål genom att försöka binda samman de olika målen. I detta 
ingår en skyldighet, menar Rosell & Lunden att se till så att bästa möjliga resultat för 
företaget uppnås, men även största möjliga arbetstrivsel.324 Att mål kan fungera som kriterier 
för beslutsfattande finns ingen anledning att tvivla på skriver Jacobsen & Thorsvik, men 
menar att förutsättningen för att mål ska kunna fungera som riktlinjer för handling är att 
målen är klart formulerade. Samtidigt tar de upp problemet med alltför klara mål och att 
dessa kan begränsa både handlingsfrihet och kreativitet. 325 
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3.6.2.2 Målkongruens 
Med hänvisning till Brännström (1986), skriver Brorström, Haglund & Solli att mål och vilja 
är förutsättning för planering, men viktigt är också att mål och viljor begränsas för att 
organisationen skall kunna hålla ihop.326 Därmed blir målkongruens eller med ett annat ord 
målöverensstämmelsen viktig. Med det menas att alla aktörer och aktörsgrupper inom ett 
företag samverkar för ett nå ett gemensamt mål i meningen att det som är bra för den 
enskilde även är bra för helheten. Här är det viktigt att rådande ekonomisystem understödjer 
detta. Enligt Anthony & Govindarajan så är det centrala syftet i ett ekonomistyrningssystem 
att se till att målöverensstämmelsen (goal congruence) är hög. Anthony & Govindarajan 
anser dock att i denna imperfekta värld så finns det inte någon överensstämmelse mellan 
individens mål och organisationens mål utan anser att det hör till ett ekonomisystem att 
åtminstone se till att individerna inte uppmuntras att arbeta mot organisationens intressen. 
Två viktiga frågor är: Vilket agerande motiveras de anställda till att ta i sitt eget intresse? 
Och är detta agerande i linje med företagets bästa?327 Lindvall anser också att synen på 
målöverensstämmelsen har förändrats över tiden. Nu handlar det mindre om direktstyrning 
och mer om att ge ramar för agerandet och att få tidigare oberoende individer och enheter att 
agera för företagets som helhet och i dess intresse. Som ett led i detta är en nyckelfråga att 
implementera företagets strategier och en av ekonomistyrningens viktigaste uppgifter är att 
bistå vid denna implementering enligt Lindvall.328 Tanken med mål och planer är att 
medarbetarna skall motiveras, menar Kullvén men hävdar samtidigt att förutsättningen är att 
de anställda har fått vara delaktiga i att bestämma dessa mål och planer för att de skall 
accepteras.329 Kullvén menar vidare att ekonomisk styrning inte alltid är positiv utan att det 
finns ett antal negativa styreffekter. En vanlig sådan är när det uppstår avsaknad av 
målkongruens, d.v.s. att ”det som är bra för företaget inte alltid är bra för individen”. Det 
kanske inte är motiverande att öka företagets vinster om den anställde inte har någon 
personlig nytta av det. Vanligt är också att glömma bort sådant som är svårt att mäta och 
ibland är det som är möjligt att mäta i kronor (finansiella mått) det enda som styr.330 
 
Jacobsen & Thorsvik tar upp möjligheten att med styrsystem få överensstämmelse mellan 
olika individers eller gruppers mål och organisationens. Det handlar om rekrytering, 
socialisation, disciplinering och kontroll. De flesta organisationer försöker med olika metoder 
välja ut och på så vis försäkra sig om att blivande medarbetare ”passar in”. Dilemmat kan bli 
val mellan yrkesmässiga kvalifikationer och den som ”passar”. Ett särskilt problem menar de 
är rekryteringen till professionella organisationer eftersom professionella ofta är starka 
motståndare till organisationens försök att styra och därmed begränsa dem i deras 
yrkesutövning. Socialisation innebär att organisationen efter anställningen försöker få de 
anställda att göra organisationens önskningar och mål till sina egna, d.v.s. att kulturen med 
dess grundläggande antaganden, värderingar och normer internaliseras hos individen. En 
lyckad socialisation innebär att gränsen mellan individens mål och organisationens har 
suddats ut och individen blir en försvarare av organisationen och handlar automatiskt ”på 
dess vägnar”. Detta menar Jacobsen & Thorsvik är en dold form av styrning och behovet av 
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direktstyrningen från organisationens sida minskar eller behövs inte alls i och med detta. Att 
disciplinera sina anställda innebär att organisationen försöker antingen med belöning eller 
straff uppmuntra eller skrämma de anställda till att agera i organisationens intresse. Det kan 
handla om löften om belöning för väl utfört arbete alternativt utebliven belöning i form av 
utebliven löneförhöjning eller straff i någon annan form. Kontroll är ytterligare en variant av 
styrning för att de anställda skall handla enligt givna riktlinjer och mål för arbetet. Det kan 
handla om direkt kontroll, d.v.s. övervakning, men mer och mer har olika system för 
registrering av bl.a. kvalitet, mål och resultat blivit vanligt. Vad anställda gör och uppnår 
resultatmässigt jämförs sedan med uppsatta mål och i systemet finns åtgärdsbeskrivningar 
om mål och resultat inte sammanfaller med dem som finns uppsatta. Den nya 
informationstekniken har här givit oanade möjligheter. Det påpekas också att de här ovan 
beskrivna fyra beteendepåverkande styrmekanismerna är alternativa mekanismer, men att i 
organisationer som har ett starkt behov av att styra sina anställda, kan alla fyra användas 
samtidigt.331  

3.6.3 Vision 
Vision är ett begrepp som står för en bild av hur utvecklingen av organisationen ska se ut i 
framtiden. De som utformar visionen är ofta ledningen av ett företag och även politikerna när 
det gäller offentliga organisationer. Avsikten med visionen, menar Heide, Johansson & 
Simonsson (med hänvisning till Roos m.fl. 1998), är att ge ramar för utformningen av 
strategi, mål och affärsidé samtidigt som den skall engagera och motivera de anställda, men 
påpekar samtidigt att visioner inte alltid förverkligas. Förutsättningen för att visioner skall 
kunna fungera som en ledstjärna är att den integreras i organisationens kulturella 
värdesystem genom att medarbetare och chefer genom kommunikation och interaktion agerar 
i riktning mot visionen. Bra för organisationen på alla nivåer är en stark delad vision. Heide, 
Johansson & Simonsson (refererande till Bennis & Nanus) menar också att det är företagets 
ledare som kan formulera och ge visionen legitimitet, men att den måste ägas och kunna 
”försvaras” av alla viktiga aktörer samt att den har växt fram ur ett samlat behov om 
organisationen ska kunna bli framgångsrik. De menar även att bakom livskraftiga och vitala 
organisationer finns det ledare som kan mobilisera organisationen till att förändras i riktning 
mot den vision som de har utvecklat och skapat. Med hänvisning till Howard (1998) så 
menar Heide, Johansson & Simonsson vidare, att det är chefens uppgift att ständigt söka 
bättre och nya vägar genom att måla upp en vision om en mer spännande och bättre framtid 
och på så vis utmana rådande synsätt. Det handlar inte längre om att chefen skall vara 
ordergivare och kontrollant, utan mer fungera som inspiratör, visionär och coach. De varnar 
dock för att det finns en risk att visioner som inte konkretiserats inom ett par månader, inte 
får någon effekt alls. Således måste en vision snabbt omsättas till handling om den ska kunna 
förverkligas.332 
 
Ahltorp menar att i en föränderlig omvärld är starka visioner en fördel och ökar 
möjligheterna att kunna vara planerande istället för parerande. Det handlar om att företaget 
ska skapa sin framtid, inte någon annan.333 Skärvad & Olsson definierar vision som ”ett 
möjligt och önskvärt framtida tillstånd”, och att formulera ett antal grundläggande 
värderingar som man vill att medarbetarna ska vara överens om och dela, har blivit allt 
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vanligare för företagen och organisationerna, vilket medför att samarbetet mellan 
medarbetarna underlättas och det blir även lättare att göra prioriteringar.334 Enligt Ax, 
Johansson & Kullvén anger visionen hur ledningen vill att kunderna ska uppfatta företaget 
eller i vilken riktning ledningen vill att företaget skall utvecklas åt. Visionen har tre 
funktioner, menar de: Legitimerande - Företagets verksamhet sätts in i ett samhällsperspektiv 
för att ange den roll företaget vill ha i samverkan med sina intressenter där företaget strävar 
efter att övertyga intressenterna om företagets sociala och samhälleliga berättigande. 
Ambitioner och fokus – Företagets samlade framtidsmål som anger en ambitionsnivå och 
därmed sätter ramar för arbetet genom företagets affärsidé och strategi vilket även kan ses 
som ett samlat uttryck för vision. Identifikation och motivation - När det gäller att skapa 
motivation och engagemang i företaget spelar visionen en viktig roll för att anställda ska 
kunna känna sig delaktiga och att ta egna initiativ och ansvar.335 Genom ett företags affärsidé 
får organisationen en identitet dvs. vad organisationen kan åstadkomma och vad den står för. 
Den svarar på frågor som: varför organisationen finns, vad organisationen skall åstadkomma 
och vilka värden och vilken roll organisationen skall ha, och det är viktigt att visioner och 
visionära mål formuleras utifrån affärsidén. Skiljelinjen mellan vision, mål och affärsidé är 
dock många gånger oklar enligt Skärvad & Olsson.336  

3.6.3.1 Balanserat styrkort 
Kaplan & Nortons numera välkända Balanced Scorecard (BSC) kommer från USA där 
metoden snabbt spred sig från amerikanska företag till offentliga organisationer och därefter 
till andra västländer under början av 1990-talet.337 Enligt Olve, Roy & Wetter är grundtanken 
med BSC att med ett antal mått beskriva en verksamhet. Detta är dock varken nytt eller 
originellt, menar de, men tror samtidigt att ytterst handlar införande av BSC om att införa en 
lärande organisation och genom att utgå från modellens ursprungliga 4 perspektiv kan den 
långsiktiga strategin och visionen kopplas ihop med den kortsiktiga verksamhetsstyrningen.338 
Greve definierar BSC som ”en uppsättning mått som återspeglar olika aspekter av företaget”. 
När dessa mått sedan sammanvägts kan en samlad bild fås av vad som egentligen händer i 
företaget och att de fyra perspektiven som ett företag kan ses ur är; kundens, den interna 
styrningens, förnyelse och inlärningens samt aktieägarnas. För att få fram mått måste först 
mål anges för ett antal framgångsfaktorer som har identifierats genom att företagets strategi 
har granskats utifrån de fyra olika perspektiven.339 Det är sedan viktigt att de framtagna 
måtten används för att sätta mål och att handlingsplaner anges där tidssikt för uppfyllandet 
och ansvariga finns.340 Olve & Petri menar att med styrkortets hjälp är strävan att skapa 
balans mellan de olika perspektiven och måtten, som speglar den långsiktiga överlevnaden 
och lönsamheten. Måtten som väljs beskriver verksamhetens önskade utveckling eller det 
nuvarande tillståndet. Genom att man utgår från verksamhetens strategi när de kritiska 
framgångsfaktorerna fastställs samt måtten, blir kopplingen tydligare mellan dem, vilket 
medför att länken klargörs mellan strategierna och det ekonomiska ansvaret i budgeten. Dock 
är det viktigt att en anpassning efter varje organisations behov görs vid balanserad 
verksamhetsstyrning.341  
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Olve, Roy & Wetter framhåller att en grundtanke med det balanserade styrkortet är att viktiga 
värden inte alltid fångas av de finansiella måtten och att modellen därför lämpar sig i 
offentliga verksamheter som inte har vinst som huvudsyfte och att meningen är att det 
balanserade styrkortet skall komplettera beskrivningen av den finansiella sidan av 
verksamheten. De menar vidare att själva poängen med BSC är att kommunikationen stöttas 
kring val av verksamhetsinriktning och hur väl man lyckas.342 Det är även så att 
kompetenssatsningar och andra långsiktiga beslut som orsakar kostnader riskerar att hamna i 
konflikt med resultatmålen och då kan det balanserade styrkortet skapa balans mellan olika 
hänsyn och bli ett uttryck för verksamhetens strategiska vägval. Detta menar Olve, Roy & 
Wetter kan öka medvetenheten i en organisation om vad syftet är med det man gör och 
samtidigt minska den skadliga kortsiktigheten. En grundläggande förutsättning är dock att alla 
berörda har en gemensam grundsyn gällande vilka förutsättningar som finns och Kaplan och 
Nortons ursprungliga perspektiv kan behöva modifieras och ges annan innebörd i den 
offentliga verksamheten. Styrkan i modellen ligger enligt Olve, Roy & Wetter, i själva 
framtagandeprocessen genom att många medarbetare deltar i diskussion och analys kring 
företagets förutsättningar. Det är viktigt att så många som möjligt deltar för att kunna se 
samband och prioriteringar samt för att dessa skall kunna bli väl förankrade. Centralt är även 
arbetet med nedbrytningen i framgångsfaktorer och strategiska ”fokusar”.  Olve, Roy & 
Wetter flaggar dock för att beslutsprocesserna inom den offentliga sektorn är annorlunda och 
att politiker kanske inte alltid vill se den tydlighet som blir genom styrkortet, men samtidigt 
kan t ex kommuner och myndigheter välja att profilera sig och ge publicitet åt valda 
utvecklings- och serviceinriktningar som man vill belysa.343 Det är även möjligt att bryta ned 
styrkortet till individnivå, vilket eftersträvas inom vissa företag, speciellt där medarbetarna 
har ganska självständiga roller. Lämpligheten avgörs av verksamhetens art, menar Olve, Roy 
& Wetter, och styrkortet kan då användas i t ex utvecklingssamtal och vara en bra grund för 
beskrivning av vad som förväntas och vad som har uppnåtts.344 
 
I verksamheter som inte har vinst som sitt syfte är det balanserade styrkortets flermålssyn 
både lockande och rimliga, men Olve, Roy & Wetter är samtidigt lite skeptiska och menar att 
det är svårt att mäta prestationer. Men tanken med styrkortet är att på ett överskådligt sätt 
kunna beskriva det väsentliga kring hur en verksamhet kan lyckas.345 Holmblad Brunsson 
menar att det saknas empiriskt belägg som visar att balanserat styrkort leder till att göra 
verksamheten mer effektiv. Modellen är tänkt att bidra till lönsamhet, ordning och 
effektivitet, men, med hänvisning till Clayman 1987 är det naivt att förutsätta samband 
mellan dessa faktorer.346 Ewing och Samuelsson är inte heller odelat positiva och pekar på att 
ett stort antal ”trebokstavsmetoder”, som JIT (just in time), TQM (total quality management), 
RAQ (reengineering activities with quality) etc, sedan början av 1980-talet har dominerat 
debatten om förnyelse i företagsledandet. För att inte stämplas som förändringsovilliga eller 
gammalmodiga har det gällt att hänga med. Men de anser att det gäller att inte okritiskt 
anamma dem utan att det handlar om att utifrån den egna organisationens utveckling och 
situation utveckla ledning och styrning.347 Jacobsen & Thorsvik håller även de upp ett 
varnande finger och menar att Balanced Scorecard (med hänvisning till Røvik 1998) kan 

                                                
342 Olve, Nils-Göran, Jan Roy & Magnus Wetter, Balanced Scorecard i svensk praktik, 2004:265-277 
343 Olve, Nils-Göran, Jan Roy & Magnus Wetter, Balanced Scorecard i svensk praktik, 2004:276 
344 Ibid. 2004:20,59, 277,57,142 
345 Ibid. 2004:277,37 
346 Holmblad, Brunsson Karin, Ekonomistyrning om mått, makt och människor, 2005:161 
347 Ewing, Per & Lars A Samuelsson, Styrning med balans och fokus, 2002:7,11 
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liknas vid ett ”institutionaliserat recept” och menar att organisationer som väljer att inte 
använda detta recept kan förlora legitimitet.348 Ljungberg & Larsson anser att syftet med att 
mäta det är att ge kunskap och ger många exempel på vad mätning av olika faktorer leder till 
bland annat; motiv till förbättringar, skapandet av ett gemensamt språk, tydliggörande av 
sambandet mellan input och output, identifierande av problem samt beredskap för handling 
och styrning genom fokusering. Förutsättningen är dock att man mäter rätt saker och mäter 
på rätt sätt.349  

 
Sammanfattning 
 

I detta kapitel har vi redogjort för vår teoretiska referensram kopplat till de sex olika 
perspektiven i vår analysmodell. Vi har även redovisat hur vi ser på ekonomistyrning och hur 
vi definierar den effektiva ekonomistyrningen.  

 
Nästa kapitel 
 

Nästa kapitel är empiri & analysavsnittet där en samtidig redovisning och analys av 
intervjumaterialet utifrån de sex perspektiven i vår analysmodell kommer att ske. Rubrikerna 
i de sex delkapitlen är desamma som återfinns i analysmodellen och som även har använts i 
teorikapitlet. Tanken är att läsaren, på detta sätt, lättare skall kunna koppla ihop teorin med 
empirin. Vi kommer att börja kapitlet med en beskrivning av kliniken och dess ekonomiska 
förutsättningar. Det är värt att observera att kliniken i nuvarande form endast har funnits i ett 
par år och har under denna tid präglats av en uppbyggnadsfas efter en omvälvande 
omorganisering inom rehabiliteringsenheten. Habiliteringsenhetens struktur har dock inte 
nämnvärt förändrats bortsett från att enheten nu är inlemmad i Hab./Rehab.kliniken. 

                                                
348 Jacobsen, Dag, Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar 2002:261 
349 Ljungberg, Anders & Everth Larsson, Processbaserad verksamhetsutveckling, 2001:223-226 
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4 Empiri & Analys 
 

I detta kapitel kommer vi att redovisa och analysera den insamlade informationen som vi fått 
genom att dels studera olika dokument och dels genom intervjuer av olika befattningshavare 
på berörd klinik samt genom intervju av controllern gällande ekonomifrågor på 
Blekingesjukhusets förvaltning. Analysen kommer att ske utifrån perspektiven i vår 
analysmodell samt från den teoretiska referensramen, båda beskrivna i tidigare kapitel. Vi 
börjar med klinikens ekonomiska förutsättningar och fortsätter med en presentation av 
kliniken. 

 
4.1 Ekonomiska förutsättningar 
 

Landstinget Blekinge har som mål god ekonomisk hushållning med resultatkrav att kravet på 
balans ska uppfyllas och att Blekingesjukhusets ekonomiska resultat ska motsvara 
budgeterade medel. Som ekonomiska mål finns även att vården skall bedrivas 
kostnadseffektivt med resultatkravet att Blekingesjukhusets nettokostnader per invånare inte 
ska öka mer än riksgenomsnittet mellan åren.350 Enligt landstingsplanen 2006-2008 så är den 
ekonomiska utvecklingen och ställningen för landstinget överordnad produktionen. 
Inskränkningar i landstingets verksamhet måste genomföras om de ekonomiska 
förutsättningarna försämras eller saknas. Det krävs alltid prioriteringar och hushållning för att 
klara fastställda åtaganden inom givna ekonomiska ramar oavsett de ekonomiska 
förutsättningarna. Målet är att landstinget i sina olika verksamheter ska redovisa positiva 
ekonomiska resultat med god marginal för att inte högre skatt ska behöva tas ut och för att 
skapa en stabil och långsiktig trygg verksamhet. De ekonomiska målen förutom positiva 
resultat är; god likviditet, ingen nyupplåning och en soliditet på 55 %.351  
 
Blekingesjukhuset har totalt ett stort underskott i budgeten gentemot planen och krav på både 
budgetneddragning och kostnadsreduktioner finns specificerade, dock inte för Habiliterings- 
och rehabiliteringskliniken i nuläget.352 Controllern berättar att enda fokus nu för 
Blekingesjukhuset är att sänka kostnaderna. Det finns mycket att göra och man ser det som en 
stor utmaning.353 Gällande resursomvandlingen i landstinget Blekinge använder man sig av 
både traditionell anslagsfördelning och rambudget i kombination med målstyrning. Enligt 
Lindsjö & Petkovska har dock målstyrningen övergått till att bli ett äskandeförfarande men 
eftersom inte alla äskande kan gå igenom så kan detta inverka negativt på motivationen att 
hålla de ramar man fått.354 Controllern berättar, och även klinikekonomen, att budgeten 
generellt sätt inte har någon styreffekt och att några kriterier gällande budgetramens storlek, 
dvs. anpassningen till verksamheten, inte finns. Budgeten är en historisk kvarleva och 
justeringar görs inte regelbundet utan räknas bara upp med vissa fasta procent varje år.355 
 

                                                
350 Blekingesjukhuset budget- och verkställighetsplan 2005-2007:14 
351 Landstingsplanen 2006 – 2008, Landstinget Blekinge, sidan 7,39 
352 Blekingesjukhuset budget och verkställighetsplan 2005-2007 s 15-16 
353 Controllern på Blekingesjukhuset, Datum för intervju 060427 
354 Lindsjö, Kristian & Violeta Petkovska, Ekonomistyrning i svenska landsting – resursfördelningsmodellers 
och resursomvandlingsmodellers påverkan på budgetutfall, 2003:48 
355 Controllern på Blekingesjukhuset, Datum för intervju: 060427, Klinikekonomen Hab/rehab. Datum för 
intervju: 060426 
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Före omorganisationen i januari 2004 var Habiliterings- och rehabiliteringskliniken åtskild i 
en Habiliteringsklinik och en Rehabiliteringsklinik, båda länsövergripande. Nedan följer en 
beskrivning av hur ekonomin såg ut på de respektive klinikerna före förändringen. 
 
Rehabiliteringskliniken  
Enligt verksamhetsberättelsen för 2003 gällande Rehabiliteringskliniken, Blekingesjukhuset 
Karlshamn – Karlskona, (året före omorganisation) så visade budgeten ett underskott på totalt 
1 985,0 tkr. Underskottet berodde dels på minskade intäkter för utskrivningsklara patienter 356 
och dels på överskridande av personalbudgeten. Överskridandet av personalbudgeten berodde 
till största delen på att Rehabiliteringsavdelningen i Karlshamn hade tjänster som inte var 
finansierade. Det fanns även en övertalighet på arbetsterapin och inom patient-
administrationen i Karlshamn. Underskottet skulle ha blivit ännu större om det inte hade 
funnits vakanser både på läkarsidan och inom sjukgymnastiken och på smärtenheten, som 
således till viss del reducerade kostnaderna för övertaligheten.357  
 
Habiliteringskliniken  
Enligt verksamhetsberättelsen för 2003 gällande Habiliteringskliniken, Blekingesjukhuset, 
redovisas ett ekonomiskt resultat på plus 605 tkr totalt före omorganisationen. Budget-
överskottet beror till stor del på att man hade vakanta tjänster både på läkarsidan samt 
logopeder och sjukgymnaster. Gällande hjälpmedelsbudgeten redovisas ett underskott och här 
har kliniken haft problem i flera år för att få pengarna att räcka till, exempelvis saknas budget 
för hjälpmedel för vuxenhabiliteringen helt.358 Enligt avdelningschefen så har habiliterings-
kliniken kunnat hålla budgeten i balans genom att anpassa verksamheten och har exempelvis 
fått vara restriktiv med hjälpmedlen. Enligt controllern på Blekingesjukhuset så har 
habiliteringen arbetat långsiktigt och målinriktat med att hålla budgeten i balans. Man har inte 
haft något budgetunderskott på många år utan man har arbetat aktivt med att hålla 
kostnaderna nere.359 
 
Sammanfattning 
 

De ekonomiska förutsättningarna var således relativt kärva i samband med omorganisationen, 
med ett relativt stort underskott i personalbudgeten på rehabiliteringsavdelningen och ett stort 
underskott i totalbudgeten på Blekingesjukhuset. 
 
Nästa delkapitel 
 

I nästa delkapitel kommer en beskrivning av den nyinrättade kliniken eller basenheten som 
den heter i ekonomiska termer.  

 
 

                                                
356 Enligt lag om kommunalt betalningsansvar har kommunen betalningsansvar för utskrivningsklara patienter 
från slutenvården så länge kommunen inte kan bereda plats på särskilt boende eller liknande inom föreskriven 
tid.  
357 Verksamhetsberättelse 2003 för Rehabiliteringskliniken, Blekingesjukhuset Karlshamn – Karlskrona. 
358 Verksamhetsberättelse 2003 för Habilitering, Landstinget Blekinge. 
359 Controllern på Blekingesjukhuset, Datum för intervju: 060427, Klinikekonomen Hab/rehab. Datum för 
intervju: 060426 
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4.2 Basenheten Habilitering och Rehabilitering, Karlshamn. 
 

Efter omorganisationsbeslut under 2003, inrättades på Blekingesjukhuset en ny basenhet från 
och med 2004-01-01; basenheten för Habilitering och Rehabilitering, med huvuddelen av 
verksamheten placerad i Karlshamn. Basenheten är en sammanslagning av den 
länsövergripande habiliteringskliniken och den del av Blekingesjukhusets 
rehabiliteringsklinik som är lokaliserad till Karlshamn. Habiliteringsverksamheten syftar till 
att stödja personer, både barn och vuxna, med medfödda eller tidigt förvärvade 
funktionshinder. Rehabiliteringsverksamheten syftet till att, hos vuxna över 18 år, träna upp 
en genom sjukdom eller skada förlorad funktionsförmåga.360  
 
Redan under våren 2003, före inrättandet av den nya kliniken, påbörjades dock 
förändringsarbete på rehabiliteringsavdelningen på Blekingesjukhuset i Karlshamn med syfte 
att bilda en så kallad strokeenhet. Med strokeenhet menas en speciell enhet/vårdplatser för 
patienter som drabbats av blodpropp eller blödning i hjärnan (ischemisk respektive 
hemorragisk stroke), där akutvård och rehabilitering kombineras. Vinsten är förbättrad 
prognos, minskad dödlighet och minskat framtida vårdberoende samt kortare vårdtider genom 
tidig bedömning och behandling kombinerat med en tidig och aktiv rehabilitering. Patienter 
slipper flytta mellan olika kliniker när akutskedet är överståndet och personalen är 
specialutbildad och arbetar i team där olika professioner samverkar.361 Enheten drivs idag 
med hjälp av läkare från medicinkliniken. Antalet anställda på hela basenheten är ca 180 st 
och verksamheten är både länsövergripande och lokal, med enheter både i Karlshamn och i 
Karlskrona. Verksamheten inom basenheten kan till stor del planeras, dvs. patienter föranmäls 
och bokas in via en väntelista och bedrivs i huvudsak dagtid vardagar. Strokeenheten däremot 
har en verksamhet som är oplanerad dvs. patienterna kommer direkt från akutmottagningen 
och kan således inte planeras in i förväg och har vårdplatser med dygnetruntbemanning.  
 
Nedan följer nu en beskrivning och analys av kliniken utifrån det första perspektivet i vår 
analysmodell ”uppdrag, styrning och organisering” kopplad till den teoretiska referensramen. 
Ett tydligt uppdrag, en ändamålsenlig organisation och en tydlig styrning är en av 
förutsättningarna för en effektiv ekonomistyrning. 

4.2.1 Uppdrag, Styrning och Organisering  
Uppdrag  
Enligt hälso- och sjukvårdslagen är det landstingets ansvar att enligt 3b § erbjuda bosatta som 
stadigvarande vistas i länet (samt eventuellt kvarskrivna enligt 16§ i folkbokföringslagen); 
bland annat 1) habilitering och rehabilitering samt 2) hjälpmedel för funktionshinder. Enligt 
lagen skall både habilitering alternativt rehabilitering och tillhandahållandet av hjälpmedel 
planeras tillsammans med den enskilde och i planen skall framgå både planerade och 
beslutade insatser.362  Klinikens uppdrag är mycket tydligt och är enligt verksamhetsplanen 
för 2006 att svara för: 
 

1. Habilitering till barn, ungdomar och vuxna till hela Blekinge län med diagnos 
• Utvecklingsstörning 
• Autism eller autismliknande tillstånd 

                                                
360 Verksamhetsberättelse 2003 för Rehabiliteringskliniken Blekingesjukhuset Karlshamn – Karlskrona, s 3-4.  
361 Nationella riktlinjer för strokesjukvård 
362 Hälso- och sjukvårdslagen, SFS nr 1982:763 (www.rixlex.riksdagen.se) datum för åtkomst: 2006-04-16 
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• Rörelsehinder 
- Utredning för diagnos inom NP– området363 
- Utredning av råd- och stöd inom ramen för LSS-lagen364 

2.   – Medicinsk och geriatrisk rehabilitering365 i västra Blekinge 
- Behandling/rehabilitering av personer med långvarig, benign smärta366, i hela 
Blekinge 
- Att övriga Blekingesjukhuset i Karlshamn klinikers behov av arbetsterapeuter 
och sjukgymnaster tillgodoses. 
 

Kliniken har också ett länsövergripande ansvar för rehabiliteringsinsatser för följande 
patientgrupper: 

• Traumatisk hjärnskada 
• Traumatisk ryggmärgsskada 

(Verksamhetsplanen 2006 för Habiliterings - och rehabiliteringskliniken) 
 

I uppdraget ingår även att vårda strokepatienter i akutskedet i samarbete med läkare från 
medicinkliniken.367 Uppdrag kan sägas vara en form av målsättning och enligt Jacobsen & 
Thorsvik (refererande till Locke & Latham 1990, Luthans 1995) är det viktigt att mål är 
tydliga och konkreta och kan då vara motivationsskapande och kan användas som en enkel 
ledningsteknik. Målsättning är även intimt förknippat med effektivitet anser de.368 Att ha en 
målsättning och ett tydligt uppdrag är viktigt för att få en tydlig organisationsidentitet dvs. vad 
en organisation är och står för.369 Enligt Hansson & Nilsson kan man även anse att uppdraget 
inom sjukvården är att bedriva en verksamhet för anslaget belopp.370 Verksamhetschefen: 

 
”Så vi har jobbat mycket med att beskriva och bli tydliga i vårt uppdrag…” 

 
Överläkaren: 
 

”Ja, det är mycket lättare att beskriva nu vad det är vi sysslar med och på det 
viset förstå både för oss och för andra nytillkomna personal och omgivning på 

andra kliniker, … vad det är vi vill.” 
 

Uppdraget har således blivit tydligare efter omorganisationen och det är kommunicerat inom 
och utom kliniken vilket är en del i förutsättningarna för en effektiv ekonomistyrning.  
 
I nästa delperspektiv kommer vi att beröra styrningen, dvs. den politiska, administrativa och 
den medicinska professionens styrning, vilket alla tre har betydelse för om ekonomistyrningen 
kan bedrivas effektivt eller inte. Budgeten som styrmedel kommer vi dock att beröra mer i 
nästkommande perspektiv där vi studerat synen på budgeten och kostnadsmedvetenheten 
inom kliniken. 
 
 

                                                
363 Neuropsykiatrisk 
364 Lagen om särskilt stöd för funktionshindrade. 
365 Rehabiliteringsbehov orsakad av ”inre” sjukdom respektive ålderdomsrelaterad sjukdom 
366 Smärta som inte beror på en elakartad (cancer)sjukdom 
367 Verksamhetsplanen för Habiliterings- och Rehabiliteringskliniken för 2006. 
368 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:324,65 
369 Heide, Mats, Catrin Johansson & Charlotte Simonsson Kommunikation & Organisation, 2005:169 
370 Hansson, Sigurd & Sven-Åke Nilsson, Produktkalkylering, 2003:28 
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Styrning 
Hallin & Siverbo skriver att det inom hälso- och sjukvården är många aktörer som deltar i 
styrningen. Mest betydelsefulla är politiker, den administrativa ledningen och den medicinska 
professionen. Att det är många aktörer får till följd att styrprocessen blir komplex. Politiker 
styr ofta på distans utan närmare kontakt med verksamheten och deras beslut påverkar i första 
hand de administrativa processerna medan inflytandet över vårdprocesserna är begränsade.371 
Viktigt är, skriver Ewing & Samuelsson att ledning och styrning måste vara anpassad till 
företagets situation och verksamhet.372 På Blekingesjukhuset så har man ett ökat fokus på 
ekonomin och från politiskt håll kräver man att Blekingesjukhuset ska klara sig med angiven 
budgetram. Verksamhetschefen: 

 
”Det har blivit ett ökat fokus på ekonomi, det har det. Det har jag märkt tydligt, 
och det har ju också på nåt sätt accentuerats i och med att man har ställt så hårt 
krav från politiskt håll att Blekingesjukhuset ska klara sig med sin budgetram.” 

 
Centralt i den administrativa styrningen, skriver Hallin & Siverbo är att verkställa politiska 
och administrativa beslut och beskrivs inom hälso- och sjukvården som en ”ömsesidig 
påverkan i interaktionen mellan olika aktörer”. Det sker en styrning av de administrativa 
processerna, såsom; ekonomisk uppföljning och redovisning, budgetprocessen, intern kontroll 
av arbetsmiljön och personalförsörjnings- och personalutvecklingsprocesser. 
Resursfördelning, tillsättning av befattningar och lönesättning påverkas också, och därmed 
finns ett inflytande över verksamheten, men liksom gällande den politiska styrningen, är 
inflytandet över vårdprocesserna begränsad.373 Ewing & Samuelsson tar upp betydelsen av 
lokal autonomi och samordning, formella och mindre formella styrmedel, insatser på kort och 
lång sikt, finansiella och icke-finansiella aspekter på verksamheten och att det gäller att hitta 
en balans både i tid och rum och i utformning och inriktning.374 Styrningen är komplex med 
många aktörer; politiker, administratörer och den medicinska professionen, och är därför inte 
okomplicerad, men på kliniken finns en tydlig, målinriktad och uppgiftsorienterad 
administrativ ledning, vilket ökar förutsättningarna för en effektiv ekonomistyrning. 
Verksamhetschefen:  
 

”Ledningen har fyra huvuduppgifter; och det är att: välja väg; se till så att man 
får vision, verksamhetsidé, strategier, mål, planer, värdegrund, arbetssätt, 
verktyg, metoder, ekonomi. Och sedan visa det här; alltså kommunicera det 

väldigt tydligt, och sedan följa upp och korrigera, och sen skapa förutsättningar.” 
 
Centralt i hälso- och sjukvården finns den medicinska professionens styrning, dvs. i första 
hand är det läkarna som styr genom sin kunskapsauktoritet. I praktiken sker 
resursfördelningen inom hälso- sjukvården genom personalens tidsanvändning och genom 
besluten i vårdprocesserna, skriver Hallin & Siverbo, som även menar att de medicinskt 
professionella har stort inflytande över både resultat och verksamhetens innehåll och också 
omfattar utvärdering och utveckling av den medicinska kunskapen.375 På kliniken diskuteras 
regelbundet rutiner och ekonomi inom läkargruppen. Överläkaren: 

                                                
371 Hallin, Bo & Sven Siverbo, Styrning och organisering inom hälso- och sjukvården, 2003:63 
372 Ewing, Per & Lars A Samuelsson, Styrning med balans och fokus, 2002:37 
373 Hallin, Bo & Sven Siverbo, Styrning och organisering inom hälso- och sjukvården, 2003:64-65 
374 Ewing, Per & Lars A Samuelsson, Styrning med balans och fokus, 2 002:12  
375 Hallin, Bo & Sven Siverbo, Styrning och organisering inom hälso- och sjukvården, 2003:65 
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”Ja vi försöker ha samma rutiner allihopa på kliniken, … och när vi träffas en 

gång per vecka på läkarlunch och diskuterar olika aktuella problem inom 
kliniken, så diskuteras dom här ekonomiska frågorna också, … hur ska vi ställa 

oss till den förändringen, är det bra eller inte bra osv. och se´n försöker man föra 
vidare till verksamhetschefen och ledningsgruppen.” 

 
I nästa delperspektiv kommer vi att titta närmare på och belysa organisationen och dess 
betydelse för den effektiva ekonomistyrningen. Organisation som ämne har många delar och 
vi kommer endast att beröra ett par av dem som varit framträdande inom kliniken; struktur 
och medarbetare.  
 
Organisationsstruktur 
Jacobsen & Thorsvik definierar struktur som något man kan kontrollera och styra en 
organisation med och hur arbetsuppgifter kan samordnas och delas upp. De menar att 
förväntningar och normer knyts till varje organisationsstruktur.376 Heide, Johansson & 
Simonsson (refererande till Cheney m.fl. 2004), beskriver strukturbegreppet som tillhörande 
en organisations mer beständiga delar dvs. över tid och inte bara för ögonblicket, något som 
ger organisationen en form eller en slags inramning. Med hänvisning till Bruzelius & 
Skärvad (2004) så handlar en organisationsstruktur även om hur den styrs och samordnas och 
har då att göra med ansvars- och arbetsfördelning. De hävdar också att för att en organisation 
skall kunna bevaras behövs struktur och att strukturen uppkommer genom 
kommunikationsprocesser.377 Sättet som en organisation är strukturerad på kan påverka 
effektiviteten enligt Jacobsen & Thorsvik.378 Och Rooke betonar (med referens till 
Donabedian 1980, 1982) att en god struktur inte med automatik leder till ett gott resultat, 
men att förutsättningarna ökar för att goda resultat kan åstadkommas.379 I intervjuerna 
framkommer att kliniken efter omorganisationen har fått en tydlig struktur, med klara 
riktlinjer och tydliga mål för verksamheten och att detta även har påverkat arbetsmiljön på ett 
positivt sätt. Strukturen inom kliniken är väl definierad med samverkande separata enheter 
uppdelade i avdelningar som sedan i sin tur är uppdelade i ett tjugotal olika team med olika 
ansvarsområden. Verksamhetschefen: 

 
”Grunden för en väl fungerande verksamhet det är att man har en bra struktur 
med fasta rutiner och tydliga och klara mål, och det är liksom grunden för att 

kunna blomma ut och utvecklas. Och du måste också naturligtvis ha en 
bemanning.”  

 
Överläkaren: 
 

”… vi har fått mer strikt struktur över alla verksamhetsområden kan man säga…, 
det har blivit mycket ordning, så att vi vet vad vi jobbar med. Det har blivit mycket 

mer organiserat och arbetsmiljön har blivit mycket trevligare.” 
 

                                                
376 Jacobsen, Dag, Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:440,87 
377 Heide, Mats, Catrin Johansson & Charlotte Simonsson, Kommunikation & Organisation, 2005:78-80 
378 Jacobsen, Dag, Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:69 
379 Rooke, Liselotte, Ewa Idvall (red), Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad, 1996:132-133 
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Medarbetare 
Heide, Johansson & Simonsson (med hänvisning till Chester Barnard, 1938/1968) menar att 
organisationer består av människor och deras relation till varandra. Organisationer beskrivs 
som sociala system och tanken är att genom samarbete skapas mer värde än om man 
summerar de individuella insatserna.380 Detta bekräftas av Anthony som menar att 
organisationen består av människor som samarbetar mot ett gemensamt mål.381 Luikkonen 
slår fast att den viktigaste tillgången i en kunskapsorganisation är personalen.382 Detta 
bekräftas på kliniken. En av avdelningscheferna: 
 

”Ja, styrkorna är ju alltså personalen framförallt.” 
 

Den viktigaste resursen för all verksamhet är personalen anser även Nilsson, Norén - Winsell 
& Djärv. De menar att personal med rätt kompetens och rätt utbildning är en mycket viktig 
faktor vid rekrytering för att kunna erbjuda vård och omsorg av bra kvalitet som dessutom är 
kostnadseffektiv.383 Ewing och Samuelsson anser att en av ledningens uppgifter är att se till så 
att organisationen bemannas med bra människor som kan motiveras till bra prestationer.384 
Verksamhetschefen: 
 

”Det är jätteviktigt det här med mänskliga resurser, att man är noga med 
rekryteringen och så vidare och ser till så att man knyter bra människor till 

kliniken.” 
 

En av avdelningscheferna: 
 

”Styrkan är kompetensen bland personalen. Och sen är det arbetssättet,… Vi 
jobbar i team tillsammans, med olika yrkesbakgrunder på ett så nära sätt att 

vi kan göra en vettig insats till vardagen för patienterna.” 
 
På kliniken betonas att personalen fungerar bra och är en stor tillgång. Överläkaren: 
 

”… en väldigt ambitiös och fin personal,…  Jag anser att vi har både bra chef och 
jättebra personal…” 

 
Sammanfattning 
 

Genom att belysa kliniken utifrån perspektivet ”Uppdrag, Styrning och Organisering” har vår 
intention varit att visa hur viktigt detta perspektiv är för att åstadkomma en effektiv 
ekonomistyrning. Att ha ett tydligt och klart uppdrag är grunden för en verksamhet och 
således av avgörande betydelse. Att ha en ändamålsenlig organisering som främjar delaktighet 
och där personalen ses som den största tillgången är också en viktig faktor och hur 
organisationen styrs är även det en av de avgörande faktorerna. På den studerade kliniken 
finns både ett tydligt uppdrag och en ändamålsenlig organisering. Styrningen däremot är 

                                                
380 Heide, Mats, Catrin, Johansson & Charlotte Simonsson, Kommunikation & Organisation, 2005:17,36-37 
381 Anthony, Robert N, Administrativ styrning, 1990:12-13 
382 Luikkonen, Paula, Ekonomisk styrning inom sjukvården, 1994:25 
383 Nilsson, Ewa, Eva, Norén-Winsell & Sigbritt Djärv, Administration och arbetsledning i vård och omsorg 
1999:273-274 
384 Ewing, Per & Lars A Samuelsson, Styrning med balans och fokus, 2002:14 
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komplicerad eftersom det handlar om en politiskt styrd organisation, som dessutom betraktas 
som professionell, vilket innebär att det är många som vill vara med och styra. 

 
Nästa perspektiv 
 

Nästa perspektiv har vi valt att kalla ”Budgetsyn och Kostnadsmedvetenhet” eftersom vi anser 
att just synen på budget som styrmedel är en annan av de faktorer som är avgörande för den 
effektiva ekonomistyrningen. Att ha en kostnadsmedvetenhet är också en förutsättning för att 
kostnaderna inte skall ”driva iväg”. Inom detta perspektiv tittar vi även närmare på begreppen 
effektivitet och kvalité och vad det har för betydelse inom kliniken. 

4.2.2 Budgetsyn och Kostnadsmedvetenhet 
Budgetsyn 
Både klinikekonomen och controllern menar att budgeten generellt sett inte har någon 
styreffekt och att man inte tar budgetunderskott på riktigt allvar. Budgeten idag betecknas 
som en historisk kvarleva där det inte finns någon tydlig koppling mellan budget och mål och 
uppräkningen sker med vissa fasta procent årligen. Uppdragsdialog är påbörjad men 
fortfarande ligger gamla skevheter kvar som är grundad på gammal hävd.385 På kliniken ser 
man inte heller någon direkt koppling mellan budgetramen och verksamhetens omfattning, 
trots att en viss budgetjustering är gjord.386 Överläkaren: 
 

”Jag ser inte riktigt den kopplingen idag. Vi har samma budget som vi hade 
kanske för 5,6,7 år sedan, trots att verksamheten är totalt förändrad.” 

 
En av avdelningscheferna 
 

”Jag har möjlighet att påverka utfallet på personal, men jag kan ju inte, … styra 
det efter verksamhetens behov.” 

 
För att budgeten ska kunna hållas måste det finnas en förutsättning för att hålla den, annars så 
får inte budgeten en styrande effekt. Enligt Lindvall så är det just detta som är problemet med 
budgetsystemet, d.v.s. att mycket kraft och engagemang läggs på en uppgift som sedan visar 
sig ha begränsat värde.387 Enligt controllern så står budgeten generellt inte i proportion till 
uppdraget och att man egentligen skulle titta mer på uppdraget för att budgeten ska ha en 
styrande effekt. Det finns egentligen inga kriterier för ”hur mycket budget man ska ha” och 
inom klinikerna, där verksamhetschefen har ett kostnadsansvar, så har man fått verka mycket 
fritt inom sina budgetramar.388 Men om budgeten skall få en styrande effekt så krävs det att 
den inte upplevs som överspelad, påpekar Greve.389 Verksamhetschefen: 
 

”… men det är ju klart att det är ju alltid en utgångspunkt att det måste ju vara så 
att säga en rimlighet i budget kontra uppdrag,…Och det är ju också en 

                                                
385 Controllern på Blekingesjukhuset, Datum för intervju 060427 
386 Klinikekonomen på Hab/rehab. kliniken, Datum för intervju 060426 
387 Lindvall, Jan, Verksamhetsstyrning - Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetstrytning 
2001:175-177 
388 Controllern på Blekingesjukhuset, Datum för intervju 060427 
389 Greve, Jan, Budget, 1996:194-195 
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trovärdighetsfråga, jag menar att ska du få chefer till att ta ett rejält 
budgetansvar, så måste det också vara riktiga förutsättningar”. 

 
Enligt traditionell ekonomistyrning så handlar styrningen inom en organisation om att nå 
ekonomiska mål.390 Anthony anser att budgeten är det viktigaste verktyget för att styra 
ekonomin inom kommuner och landsting eftersom de är icke-vinstdrivande organisationer. 
Anledningen är att verksamheten är anslagsfinansierad via skattemedel och att det inte finns 
någon möjlighet att öka intäkterna under året. Budgeten fungerar då dels som ett sätt att 
fördela resurserna och dels som en restriktion för de prognostiserade kostnaderna under 
året.391 Som tidigare har beskrivits så har Landstinget Blekinge som mål en god ekonomisk 
hushållning och att resultatkravet är att Blekingesjukhusets ekonomiska resultat ska motsvara 
budgeterade medel. Verksamhetschefen: 
 

”… utifrån mitt sett att se det så är ju budgeten ett styrmedel, alltså den ram du 
har att göra en bra verksamhet för. Och går du utöver budgeten, så är det 
ledningens uppgift att styra så att man hamnar ner på rätt nivå igen…” 

 
Gällande synen på budget inom den studerade kliniken kan vi i våra intervjuer urskilja en klar 
samstämmighet i att budgeten skall hållas. Simonsson har visat i sin avhandling (2002) att 
chefer och medarbetare tillsammans skapar en gemensam verksamhetsuppfattning och 
refererande till Alvesson & Ydén (2000:69) att genom kommunikation påverkas 
föreställningarna.392 Inom kliniken är man överens om att göra det bästa utav de pengar som 
man har blivit tilldelad. Verksamhetschefen: 
 

”… vi har en begränsad ekonomi och vår uppgift är då att försöka göra det 
optimala av dom pengarna, och det gör vi. Men sen ser vi ju många behov där vi 
alltså lätt skulle kunna tillgodose och höja kvalitén om vi hade mer resurser. Men 
det läget har vi inte och då får man på nåt sätt göra det bästa av det man har”. 

 
Överläkaren: 
 

”För mig är budget en summa pengar som jag kan använda och bara den summan 
och inget mer. ” 

 
En av avdelningscheferna:  

 
”… vi är väl medvetna om att läget idag är att man får göra det bästa av dom 
resurserna man har. Och det är ju så man tänker och det är så man jobbar”. 

 
Sjuksköterskan: 
 

”Man måste alltid budgetera,... det gör man ju privat också, för att veta vad man 
har för pengar.” 

 
 

                                                
390 Ax, Christian, Christer Johannsson & Håkan Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2005:14-15 
391 Anthony, Robert N & Vijay Govindarajan, Management Control Systems, 2004:699 
392 Heide, Mats, Catrin Johansson & Charlotte Simonsson, Kommunikation och organisation, 2005:99-100 
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Kostnadsmedvetenheten 
För att lyckas med ekonomistyrningen, påpekar Brorström, Haglund & Solli, att en viktig 
åtgärd är att de ansvariga ges en ekonomisk referensram, d.v.s. ges utbildning i ekonomi och 
att detta då med stor sannolikhet även ökar intresset för ekonomifrågorna. De menar vidare 
att ekonomistyrning handlar om två saker, nämligen dels att ekonomin skall styra med 
ekonomiska krav och mått och dels att möjlighet till styrning skall ges till de enheter som 
styrs.393 Liukkonen menar att fördelning av ansvar och befogenheter är en del av den 
ekonomiska styrningen och poängterar även hon att utbildning för uppdraget är viktigt och 
påpekar att ansvar dessutom alltid bör vara kopplat till ekonomiska befogenheter.394 Ingen av 
de intervjuade cheferna hade någon egentlig ekonomisk utbildning och verksamhetschefen 
menade att detta egentligen inte är acceptabelt. Verksamhetschefen: 
 

”… där tycker jag egentligen att offentlig verksamhet är rätt så dåliga när det 
gäller att ge sina chefer en ekonomisk grund att stå på, … Alltså man sätts att 
förvalta budgetar på kanske uppemot 2-300 miljoner utan att det ställs krav på 

nå’n slags ekonomisk plattform utbildningsmässigt…” 
 
Det har hävdats i en svensk forskningsrapport att budgeteringens viktigaste roll i praktiken är 
definitionen av ansvaret och att det ges möjligheter till att mäta prestationerna i förhållandet 
till ansvaret.395 Med detta menas i första hand chefens ansvar men i våra intervjuer kunde det 
märkas att inom kliniken tog man även detta ansvar på lägre nivå i organisationen och att 
kunskap var viktigt. En av avdelningscheferna: 
 

”Jaa, ansvaret ligger ju mer på individnivå idag, jag tycker att det är viktigt att 
alla har kunskap och att man vet vad saker och ting kostar”. 

 
Sjuksköterskan: 
 

”Alla måste vara medvetna om vad det kostar.” 
 
Enligt klinikekonomen arbetar kliniken mycket aktivt med personalbudgeten, man har aktiva 
chefer och man har startat med att personalbemanna med hjälp av s.k. tvättstugeschema. Man 
tar aldrig in personal och arbetar mer än vad man har pengar till. Enheterna hjälper varandra 
och täcker upp för varandra, ”pusslar” och ser hur man kan lösa det på bästa möjliga sätt.396 
Andersen skriver om visionärt ledda företag där medarbetarna fått ökat personligt ansvar och 
menar att ledare och medarbetare i sådana företag känner ett ansvar och ett engagemang 
gentemot de gemensamma överenskommelserna och den ”gemensamma framtiden”.397 
Lindvall menar att syftet med traditionell ekonomistyrning är att med hjälp av ekonomisk 
information få ett önskvärt beteende bland organisationens medlemmar.398 På kliniken finns 
en kostnadsmedvetenhet. Sjuksköterskan: 
 

                                                
393 Brorström, Björn, Anders Haglund & Rolf Solli, Extern- och internredovisning i kommuner och landsting, 
1998:190 
394 Liukkonen, Paula, Ekonomisk styrning inom sjukvården, 1994:22 
395 Bergstrand, Jan & Nils-Göran Olve, Styr bättre med bättre budget, 2002:21 
396 Klinikekonomen på Hab/rehab. kliniken, Datum för intervju 060426 
397 Andersen, Dan, Visionärt ledarskap, 1991:139-140  
398 Lindvall, Jan, Verksamhetsstyrning, 2001:46 



Therese Focklin                                                            Effektiv Ekonomistyrning inom den offentliga sjukvården 
Ann-Charlotte Norén Carlsson 
Anna Svensson 
_______________________________________________________________________ 
 

        86

”Det är inte bra att ligga på för stora förråd, det är ju en sak man får tänka på 
hela tiden; vad kostar det här läkemedlet nu, behöver vi verkligen beställa den 

här stora förpackningen, det kanske räcker med en liten…”  
 

Kostnadsmedvetenheten gäller inte minst bemanningsplaneringen som är den biten som man 
inom kliniken anser att man kan påverka allra mest. Luikkonen menar att man måste prioritera 
och lyfta fram verksamhetens stora budgetposter när det gäller ekonomisk styrning. Inom 
tjänsteföretag är personalkostnaderna den största biten och budgeten för personal utgör den 
största delen av den totala budgeten för en klinik.399 Det var också här som kliniken hade 
underskott i början. Ett gott hjälpmedel för att ha kontroll på personalbudgeten har den så 
kallade tvättstugemodellen varit. Nilsson, Norén-Winsell och Djärv skriver att denna modell 
är ett sätt som både kan passa verksamheten och den enskilde när det gäller att förlägga 
arbetstiden.400 Bemanningsplaneringen blir en angelägenhet inte bara för avdelningscheferna 
utan även för personalen och onödiga kostnader undviks. Inom i synnerhet Rehabavdelningen 
arbetar man mycket aktivt med denna modell. Avdelningschefen: 
 

”Vi har jobbat väldigt mycket med ekonomin, … framförallt på personalsidan, för 
det är ju det som kostar och det är det man kan påverka allra mest, … Vi har ju 

börjat med tvättstuga, och jobbat mycket med det. Och sen har vi ju sett över 
personaltätheten också.” 

 
Sjuksköterskan: 
 

”… personalbudgeten, där har vi ju piskan på oss, att vi inte får dra över. … Och 
då får man hela tiden tänka; behöver jag verkligen ringa in någon nu?… För det 
kostar ju att ringa in, och i all synnerhet på helgerna. … då ska vi ju hela tiden 

sätta det relaterat till vad vi har för tyngd på avdelningen.” 
 

”Och som vi jobbar nu så är folk väldigt flexibla, … Många tittar själva och ser 
att; ja men där är vi många på kvällen, jag tar en förmiddag vilket innebär att det 

är jag själv som byter och det sparar pengar.” 
 
Liukkonen menar att effektiva personalredovisningsrutiner är viktiga när kostnaderna utgör 
en så stor del som personalkostnaderna gör; allt från kompetensutveckling, personalrörlighet 
till effektiv bemanningsplanering och tidsredovisning.401 Tvättstugemodellen var ett effektivt 
medel på kliniken för att få personalkostnaderna inom budgetramen. Verksamhetschefen: 
 

”… men det ligger alltså svettigt arbete bakom det här med att få ner 
personalvolymen och hitta ett bättre system för att kunna bemanningsplanera. 

Det vill säga att vi gick in i tvättstuga väldigt snabbt och har genom den lyckats 
att få ner dom stora övertidskostnaderna som avdelningen hade,…” 

 
En av avdelningscheferna berättar att i budgeten så finns det saker som inte går att 
påverka och det är bland annat utomlänsvården och de medicinskt färdiga patienterna 

                                                
399 Liukkonen, Paula, Ekonomisk styrning inom sjukvården, 1994:21 
400 Nilsson, Ewa, Eva, Norén-Winsell & Sigbritt Djärv, Administration och arbetsledning i vård och omsorg, 
1999:279 
401 Liukkonen, Paula, Ekonomisk styrning inom sjukvården, 1994:21-22 
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där det i budgeten förutsätts vissa intäkter för denna kategori.402 Likaså kan man inte 
styra över undersökningar och provtagningar på de akut insjuknade strokepatienterna.  
Avdelningschefen för Rehabavdelningen: 
 

”… så finns det saker som man inte kan påverka. Det är ju utomlänsvården 
framförallt och sen är det ju dom här medicinskt färdiga patienterna, … är det så 

att dom [kommunen] tar patienterna när dom är klara, då får vi ju inte heller 
några intäkter därifrån.” 

 
Gällande vårdprocessen och de medicinska bedömningarna är det inte mycket som går 
att påverka. Och alla tänker inte kostnadseffektivt. Att läkarna saknar kunskap om de 
ekonomiska konsekvenserna av de medicinska besluten är ett problem och Jönsson & 
Rehnberg menar att en förutsättning för ett kostnadseffektivt agerande i den medicinska 
beslutsprocessen är att ansvariga läkare har information om de ekonomiska 
konsekvenserna.403 Sjuksköterskan:  
 

”Det är ju röntgenkostnaderna och lab.kostnader och det kan man ju aldrig 
förutspå, hur mycket som går åt. För det beror ju på vad det är för patienter vi 
har, … Det beror också på vilken läkare det är, … vissa läkare har det ”tänket” 
vissa har det inte,… En del läkare lyssnar ju väldigt mycket på sjuksköterskorna, 
medan en del kör sitt race helt och hållet.” 

 
Ett annat område som man inte kan styra över är behoven av hjälpmedel som dessutom är en 
lagstadgad skyldighet att tillhandahålla för personer med funktionshinder.404 
Avdelningschefen för habiliteringen: 
 

”Vi har många miljoner i hjälpmedelskostnader, och där kan vi inte hålla 
budgeten alltid. Där är ett problem och det kan man fundera över hur man ska 

hantera.” 
 

Den intervjuade överläkaren ser rekommendationer gällande läkemedelsval, som är utgivna 
av läkemedelskommittén på sjukhuset, som en viktig informationskälla för att kunna hålla 
budgeten, men menar samtidigt att de inte alltid kan följas. Överläkaren: 
 

”Anser jag som läkare och specialist att någon medicin som inte är upphandlad 
eller rekommenderad av läkemedelskommittén är bättre så följer jag inte deras, 

men för mig är det en mycket viktig informationskälla för att hålla min egen 
budget på kliniken.” 

 
I ett företag är de olika enheterna beroende av varandra och det gör att budgeteringen 
betraktas som ett samordningsinstrument. Genom budgeten får man ett medel som anpassas 
till varandra när det gäller, kapacitetsutnyttjande, användning av begränsade resurser och 

                                                
402 Det handlar om att kommunen i en skatteväxling har fått pengar att betala landstinget (och kliniken) med för 
s.k. utskrivningsklara patienter som väntar på särskilt boende. Om kommunen har plats direkt efter det att 
patienterna är utskrivningsklara så blir det således inga intäkter för klinikens del. 
403 Jönsson, Bengt & Clas Rehnberg, Effektivare sjukvård, 1987:76 
404 Hälso- och sjukvårdslagen, SFS nr 1982:763 3b§, (www.rixlex.riksdagen.se) datum för åtkomst: 2006-04-16 
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ömsesidigt beroende.405 Att man tänker på budgeten på det sättet kunde märkas i intervjuerna. 
En av avdelningscheferna:  
 

”… man räknar ju sammanlagt, så förhoppningsvis är det någon annan som, 
ligger på plus då. Det är ju så man tänker, i och med att man är en verksamhet, 

med rehabilitering och habilitering tillsammans, så i slutändan skall ju budgeten 
gå ihop för hela verksamheten, … Det är ju inte bara jag som har ansvar för 

budgeten, utan det har ju alla. Det är ju ett gemensamt ansvar man har.” 
 
Många hävdar att det är svårare att hålla budgeten i verksamhet som är oplanerad, men 
att en planerad verksamhet är nyckeln för att kunna hålla budgeten höll man inte med 
om. Avdelningschefen på habiliteringsenheten: 
 

”Det är inte för att vi har en planerad verksamhet som gör att vi håller budgeten, 
utan det är för att vi har planerat för att vi har en planerad verksamhet. Man 

måste planera på olika sätt. Alltså hade vi haft en oplanerad verksamhet så skulle 
vi ju inte kunna ha lagt ut alla kostnader planerat så att alla pengar tog slut. Då 

har vi ingenting, då måste vi ju klara av det oförutsedda inom ramen.” 
 
Enligt Ahltorp är det genom att vara goda förebilder som många chefer och ledare är 
motiverande till andra.406 På kliniken handlar det om att ha ett kostnadsmedvetande i allt man 
gör, inte minst ledningen. Det finns även en strategi framtagen för kostnadsmedvetenhet. 
Verksamhetschefen: 
 

”Men sen försöker vi alltid liksom ha en ekonomisk medvetenhet i det vi gör. 
”Det är viktigt att ledningen har det, för det smittar av sig på personalen, att man 
är en förebild i det här att tänka ekonomiskt. Det vill säga att vi till exempel inte 

hyr externa lokaler om vi skall ha olika konferenser och liknande, utan vi försöker 
hålla oss till sjukhusets lokaler.” 

 
Effektivitet kontra kvalitet 
Gällande effektivitet kan detta begrepp tolkas på flera olika sätt. I ekonomisammanhang avses 
ofta förhållandet mellan resursinsatser (kostnaderna) och verksamhetens resultat. Ju mer 
begränsade resurser desto viktigare blir effektiviteten. Hälso- och sjukvårdspersonal upplever 
ofta en konflikt mellan att tillhandahålla god kvalitet och samtidigt vara kostnadseffektiva.407 
Kullvén skriver att det är viktigt att hantera resurserna så effektivt som möjligt även om vinst 
i sig inte är något egenintresse i sjukvården.408 Begreppet kostnadseffektivitet, skriver Hallin 
& Siverbo, (med hänvisning till Bäck m.fl. 2001) används inom ekonomin för att beskriva en 
verksamhets effektivitet, dvs. som nedlagda kostnader i relation till uppnådda effekter.409 På 
kliniken hade man lite olika definitioner på vad effektivitet innebär, beroende på om man 
kopplar effektivitetsbegreppet till pengar och kvalitet eller inte. Enligt landstingsplanen 2006-
2008 handlar effektivitet om att vårdas på rätt nivå i organisationen.410 Saker och ting får på 

                                                
405 Bergstrand, Jan & Nils-Göran Olve, Styr bättre med bättre budget, 2002:20  
406 Ahltorp, Birgitta, Rollmedvetet ledarskap – om chefsroller och ledningsstilar i strategisk samverkan,1998:171 
407 Hallin, Bo & Sven Siverbo, Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård, 2003:69-71 
408 Kullvén, Håkan, Ekonomisk styrning – grunder och perspektiv, 2001:77 
409 Hallin, Bo & Sven Siverbo, Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård, 2003:69 
410 Landstingsplanen 2006-2008, Landstinget Blekinge s 16 
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något sätt ändå ekonomiska konsekvenser oavsett vad man fokuserar på och ekonomin 
kommer alltid, oavsett organisationsform, att spela en avgörande roll enligt Ljungberg och 
Larsson.411 Verksamhetschefen: 
 

”Effektivitet, det är ju att få ut så mycket som möjligt för pengarna med allra 
högsta möjliga kvalitet” 

 
Överläkaren: 
 

”Effektivitet är att göra så mycket som möjligt för så lite pengar som möjligt”. 
 

Ett annat sätt att se på effektivitet har med tidsanvändningen att göra. Lewis tar upp att många 
tidsödande aktiviteter snarare utförs av gammal vana än att främja lönsamhet, effektivitet och 
produktivitet. Man kan alltså spara tid genom att strunta i vissa saker, saker som inte behöver 
vara oviktiga i sig, men som inte har så stor betydelse för vad man försöker uppnå. Viktigt är 
således att ha målsättningen klar för sig och måste en arbetsuppgift utföras kan tid sparas 
genom att arbeta så effektivt som möjligt.412 Två av avdelningscheferna: 
 

”… både jobba snabbt givetvis och få undan det man ska så att säga. Men också 
att man gör rätt saker, att man kan organisera så att man får ihop sin dag på ett 
vettigt sätt, … att man har lagt sin tid på rätt saker och kanske också struntat i 

rätt saker”. 
 

”Ja det handlar om att veta vad det är man ska åstadkomma. I vilken riktning 
man är på väg, att den är tydlig och att man hela tiden tar steg i den riktningen, 

då är man effektiv”. 
 
När det gäller vårdprocesserna och då speciellt akutvårdsverksamheten är det inte så lätt att 
ställa kostnad i relation till uppnådd effekt. Sjuksköterskan: 
 

”Patientmässigt är det ju väldigt svårt att jobba kostnadseffektivt egentligen i och 
med att vi har med människor att göra, det beror ju helt på vad det är för 

patienter”. 
 

Det påpekas samtidigt att teamarbete tar tid och att habilitering och rehabilitering är 
tids- och resurskrävande. En av avdelningscheferna:  
 

”Det är nästan alltid så att det som är en styrka är en svaghet. Detta tar väldigt 
mycket tid, … det är alltså en dyr verksamhet på det sättet. 
… man får en känsla av att man inte är så effektiv.” 

 
Verksamhetschefen har ansvar för att kvalitetsarbete bedrivs enligt gällande lagstiftning och 
enligt Nilsson, Norén – Winsell & Djärv så kan vårdkvalitet definieras som både 

                                                
411 Ljungberg, Anders & Everth Larsson, Processbaserad verksamhetsutveckling, 2001:13  
412 Lewis, Dr Davis, Bli mer effektiv Gör mer på kortare tid, 1996:36-37 
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professionellt handlande, liten risk för att skada patient, patientillfredställelse men även att ett 
effektivt utnyttjande av resurserna sker.413 Sjuksköterskan: 
 

”Ja, vi har en bra ledning idag, det tycker jag, helt klart, … Cheferna gör väldigt 
mycket, har man bra chefer får man god kvalitet på avdelningen,…” 

 
Ett utmärkande drag hos en effektiv organisation är att ”tilldelade resurser används på ett 
ändamålsenligt sätt” enligt Brorström, Haglund & Solli.414 Gällande begreppet effektiv 
ekonomistyrning var det inte något begrepp som användes inom kliniken utan man tolkade 
det som en anpassning av verksamheten inom de ramar man fått och att man då skulle få ut 
mesta möjliga valuta utifrån patienternas behov och det gäller också att ha balans. Hälso- och 
sjukvårdslagen föreskriver även att ledningen av hälso- och sjukvård skall vara så 
organiserad så att hög patientsäkerhet tillgodoses.415 Verksamhetschefen:  
 

”Det är ju att du anpassar verksamheten efter de ramar du har och försöker få ut 
mesta möjliga valuta, utifrån patientens behov…” 

 
Gällande den planerade verksamheten så handlar det inte om plötsliga förändringar i 
verksamheten, utan mer om långsiktiga som kan förutses, men som ändå inte får avspegling i 
budgetramen, utan ökningen får hanteras på annat sätt. Avdelningschefen på 
habiliteringsenheten: 
 

”… det innebär alltså att vi måste hitta andra sätt att ge våra insatser, antingen 
måste vi ge färre insatser,… [eller] hitta andra former, ge information i grupp 

 t.ex. så når vi ju fler på samma tidsenhet.” 
 
Sammanfattning 
 

I ovanstående kapitel om synen på budget är det slående hur samstämmigt de 
intervjuade ser budgeten som ett styrmedel där kostnaderna inte får överstiga 
budgetramen. Slående är också hur man hittar strategier för att anpassa verksamheten 
till budgeten, men trots allt finns problemet där med en budgetram som inte går att 
påverka under verksamhetsåret samt en verklighet som inte heller alltid går att styra. 
Kostnadsmedvetenheten är hög hos de intervjuade men gällande effektiviteten påpekas 
svårigheten att inte alltid kunna vara kostnadseffektiv i medicinskt avseende, och det 
påpekas också att både habilitering och rehabilitering är tids- och resurskrävande. I 
administrativt avseende däremot finns ett klart kostnadseffektivt tänkande och 
handlande, där vikten av att som ledare vara förebild betonas. Effektiv ekonomistyrning 
tolkas som en anpassning av verksamheten inom de ramar man fått samtidigt som 
patienternas behov blir tillfredsställda och att kvaliteten på vården upprätthålls. 

 
 
                                                
413 Nilsson, Ewa, Eva Norén – Winsell & Sigbritt Djärv, Administration och arbetsledning i vård och omsorg, 
1999:302-303 
414 Brorström, Björn, Anders Haglund & Rolf Solli, Extern- och internredovisning i kommuner och landsting, 
1998:273  
415 Hälso- och sjukvårdslag SFS nr: 1982:763, via Internet, (www. rixlex.riksdagen.se) Datum för åtkomst 2006-
04-16 
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Nästa perspektiv 
 

Nästa perspektiv i vår analysmodell kommer att belysa ledarens och ledningens 
förhållningssätt och utmärkande drag inom kliniken som även det är en avgörande faktor för 
effektiv ekonomistyrning, kanske den mest avgörande enligt många forskare. 

4.2.3 Ledarskap; Förhållningssätt och Utmärkande drag 
Enligt nyare teorier om ledarskap så är det ledarens uppgift att skapa förståelse och mening i 
det som händer i organisationen och åt arbetet.416 Ahltorp tar upp att chefens framtoning är 
beroende av hur chefen själv och andra uppfattar chefen/ledarens personliga egenskaper, 
handlingar, värderingar, och förhållningssätt.417 Enligt Ahltorp (med hänvisning till 
Mintzberg, 1973) är en viktig del i företagsledandet att vara beslutsfattare och aktiv pådrivare 
som ser till att saker händer, vidtar åtgärder och genomför saker.418  I landstingplanen 2006-
2008 betonas dagens ledarskap som en ledning genom medarbetarna vilket bygger på en 
trygghet i chefsrollen och en personlig mognad.419 Ledarskapet har blivit väldigt tydligt och 
framträdande inom kliniken, likaså beslutsprocessen. En av avdelningscheferna: 
 

”Alltså vi har en väldigt bra verksamhetschef nu, och kliniken drivs ju väldigt bra, 
man känner att man är satt att vara ledare nu, och det kände jag inte innan på 

samma sätt, … nu har vi ju mer en styrande ledningsgrupp, … beslutsprocessen är 
mycket tydligare.” 

 
Verksamhetschefens egen uppfattning är att ledningen och dess sätt att arbeta på är av mycket 
stor betydelse. Detta bekräftas av Boëthius & Edhin som menar att funktionen i de flesta 
ledningsgrupper inte är så bra som de vill.420 Verksamhetschefen: 
 

”… det är min erfarenhet att du måste ha en engagerad och målmedveten och 
sammansvetsad ledningsgrupp,… det hänger på att ledningsgruppen drar åt 

samma håll.” 
 
Enligt Mc Gregors två olika ledarstilar: teori Y och X, är det synen på människan som skiljer 
dem åt.421 Teori Y innebär att ledningen har en positiv människosyn som ger sig uttryck i ett 
intresse för och ett synliggörande av personalen. Detta stämmer in på klinikens ledning. Jan 
Carlzon, tidigare VD på SAS, säger i tidskriften LIV - ledarskap i vården, att som ledare är 
det viktigt att kunna lyssna på sina medarbetare och att man därmed fångar upp så kallad 
informell information och därmed berikar man sin informationsbas. Jan Carlzons råd till 
ledare är att kunna lyssna på andra och att ha mod att ta beslut och att tycka om människor.422 
Den intervjuade sjuksköterskan på Rehabavdelningen berättar följande om klinikens nya 
verksamhetschef strax efter omorganisationen. Sjuksköterskan: 
 

                                                
416 Heide, Mats, Catrin Johansson & Charlotte Simonsson, Kommunikation och organisation, 2005:99 
417 Althorp, Birgitta, Ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv – Teambyggare, innovatörer, nätverkare och 
dirigenter, 2003:41 
418 Ahltorp, Birgitta, Rollmedvetet ledarskap – om chefsroller och ledningsstilar i strategisk samverkan,1998:40 
419 Landstingplanen 2006-2008, Landstinget Blekinge, s 35 
420 Boëthius, Stefan & Martin Edhin, Det osynliga ledarskapet – Sveriges främsta ledare ger sin syn på 
framtidens ledarskap, 2000:84 
421 Ibid. s 125. 
422 Tidskrift LIV ledarskap i vården, nr 3 2006 juni, vårdförbundet Stockholm, s 13 
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”… han hade personliga samtal med alla på avdelningen,…han hade avsatt en 
halvtimme för all personal som man fick sitta inne själv på en sal och prata med 

honom,… Han kunde namn på samtliga inom några veckor…, hälsade med 
förnamn och alltihopa och inte bara hej, utan hej Linda och hej Agneta.” 

 
Ett utmärkande drag och förhållningssätt hos ledningen inom Hab./Rehabkliniken är att 
personalen inom kliniken anses vara en mycket viktig resurs och ledningen är måna om att 
personalen ska känna sig delaktiga i verksamheten. Enligt Jacobsen & Thorsvik är 
forskningsresultaten entydiga gällande effekterna av deltagande, dvs. att det stimulerar till 
starkt engagemang och höga prestationer både på organisations- som individnivå, och är en 
av de viktigaste faktorerna för att skapa organisationstillhörighet.423 En av 
avdelningscheferna:  
 

”Delaktighet är mycket viktigt.” 
 

Det att ha mod, som Jan Carlzon pratar om, framskymtar i intervjun hur budgetmedlen kan 
hanteras. Verksamhetschefen: 

 
”Man kan också omfördela budgetmedel, om man ser att det är skevheter, och 

våga göra det… Och det var ju inte populärt (skratt) Det blev mycket 
diskussioner. Men det har gett båda enheterna nu alltså rimliga förutsättningar 

att klara sin ekonomi.” 
 
Enligt bl.a. TCO: s policyskrift – ”chefer behövs och chefer behöver facket” är det oerhört 
viktigt att chefen skapar förtroende bland sina medarbetare för att kunna utöva ett aktivt 
chefskap. Där betonas att ledarskap bygger på förtroende, vilket innebär att för att bli den 
reella ledaren måste en chef både vinna förtroende och få tillit bland sina medarbetare.424 Ett 
sådant förtroende finns på kliniken. Sjuksköterskan:  
 

”… men vi vet i alla fall att vår chef jobbar för oss… vi är så jättenöjda…” 
 
Verksamhetschefen benämns med många positiva egenskaper som: engagerad, motiverad, 
strukturerad och organiserad, bra för verksamheten, ger klara direktiv, är lyhörd etc. Detta är 
några exempel på det goda ledarskapet som är beskrivet av Jacobsen och Thorsvik.425 
Sjuksköterskan: 
 

”… han [är] väldigt engagerad,… strukturerad, så och så och så, … och han är 
väldigt lyhörd,…”…han är en väldigt effektiv person och han letar efter sätt att 

arbeta effektivt.”  
 

Även övriga i ledningen får beröm. Och just att rekrytera rätt personer till olika befattningar 
är ett sätt för ledningen att styra, menar Ahltorp, som också menar att ledarbeteendet påverkas 

                                                
423 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:323 
424 Chefer behövs – och chefer behöver facket, En policyskrift från TCO´s nämnd för chefs- och ledningsfrågor, 
1989:18 
425 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:487 
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av sammansättningen av medarbetargruppen.426 Jacobsen & Thorsvik (med hänvisning till 
Weber 1971) skriver att de flesta organisationer försöker försäkra sig om personer som 
”passar in” vid rekrytering.427 Detta är inte minst viktigt när det gäller ledare eftersom den 
viktigaste ledarskapkompetensen är personligheten enligt Boëthius & Edhin.428 Och trots utan 
tidigare erfarenhet får en av avdelningscheferna mycket beröm. Sjuksköterskan: 

 
”… jättebra, organisatör, positiv, framåt, så där fick vi ju in rätt person.” 

 
Nilsson, Norén-Winsell & Djärv menar att det är svårt att klara av en mängd arbetsuppgifter 
samtidigt som ledningsuppgifterna hopar sig, man ska inte tro att man kan vara både chef och 
medarbetare samtidigt. Ledarskap kräver både tid och engagemang.429 På kliniken ses det som 
en klar fördel att verksamhetschefen arbetar heltid som administrativ chef. Sjuksköterskan: 
 

”… han är chef, han kan ekonomi, han kan alltihopa liksom och har inget annat 
att tänka på som doktorerna har, utan han har full rätt att sitta på sin plats som 
chef hela tiden och kan då engagera sig på ett annat sätt, jämfört när man måste 

fördela sin tid mellan att vara läkare och vara chef. Det är nog en klar fördel. 
Han är jättebra.” 

 
Enligt litteraturen framhålls det ofta att man måste ha god kompetens och sakkunskap inom 
det ämnesområde som man är satt att syssla med.430 Inom kliniken så anser man dock att goda 
ledaregenskaper väger tyngre. Verksamhetschefens goda ledaregenskaper betonas trots han 
inte har någon sjukvårdserfarenhet. Boëthius & Ehdin bekräftar i sin intervjuundersökning 
med framstående ledare att det är just kompetensen i ledarskapet, d.v.s. personligheten som är 
viktigare än kunskap, färdigheter och erfarenhet.431 En av avdelningscheferna: 
 

”Vi har en mycket drivande och kompetent verksamhetschef trots att han inte har 
någon vårderfarenhet.” 

 
Överläkaren: 
 

”Han har otroligt mycket kunskap inom chefsområdet,… vi är mycket nöjda, vi 
tycker inte att det är någon nackdel.” 

 
Verksamhetschefen själv anser egentligen inte att det är någon nackdel att inte vara läkare 
själv eller ha någon sjukvårdsbakgrund, utan ser det mer som en fördel att kunna vara mer 
neutral gentemot de olika grupperna inom vården, och gällande det medicinska 
ledningsansvaret så är det delegerat. Verksamhetschefen: 
 

                                                
426 Ahltorp, Birgitta, Rollmedvetet ledarskap – om chefsroller och ledningsstilar i strategisk samverkan, 
1998:42-43 
427 Ibid. s 106 
428 Boëthius, Stefan & Martin Edhin, Det osynliga ledarskapet – Sveriges främsta ledare ger sin syn på 
framtidens ledarskap, 2000:84 
429 Nilsson, Ewa, Eva Norén - Winsell & Sigbritt Djärv, Administration och arbetsledning i vård och omsorg, 
1999:139 
430 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 1997:146-148, 487 
431 Boëthius, Stefan & Martin Edhin, Det osynliga ledarskapet – Sveriges främsta ledare ger sin syn på 
framtidens ledarskap, 2000:17 
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”Ja, alltså jag står neutral och har ju på inget sätt bindning till läkargruppen som 
de flesta andra verksamhetscheferna har som är läkare, … och jag har ju en 

konsult kopplad till mig i och med att jag har ställföreträdande verksamhetschef 
som också är medicinskt ledningsansvarig, … Och den personen är ju viktig,… Så 

jag ser egentligen inga nackdelar, utan kanske mer fördelar med det.”. 

 
Sammanfattning 
 

I ovanstående delkapitel har vi närmare studerat klinikledningens förhållningssätt och 
utmärkande drag och samtidigt velat belysa hur viktigt det goda ledarskapet är för att kunna 
bedriva en effektiv verksamhet och en effektiv ekonomistyrning, där personalen ses som en 
mycket viktig resurs. Ansvar, struktur, delaktighet, engagemang, lyhördhet, förtroende och 
beslutskraft är ledstjärnor. Personliga chefsegenskaper väger tungt och klinikledningen 
beskrivs i många positiva ordalag, inte minst verksamhetschefen. Att arbeta heltid som chef 
och inte behöva splittra upp sitt åtagande ses som en klar fördel.  

 
Nästa perspektiv 
 

Nästa kapitel kommer att handla om kommunikationen och informationsförmedlingens 
betydelse för en effektiv verksamhet och ekonomistyrning och hur det fungerar inom kliniken. 
Vi har även inom detta perspektiv valt att titta närmare på klinikens arbetsklimat där vi 
inkluderat sättet att arbeta eftersom detta också kan vara ett styrningsverktyg. 

4.2.4 Kommunikation, Information & Arbetsklimat 
Kommunikation 
Kommunikation är grunden för alla sociala relationer och är en viktig ledningsfråga eftersom 
förutsättningen för att organisationsmedlemmar ska få förståelse och kunskap samt acceptera 
mål för organisationen och kunna översätta dessa till handling är kommunikation. Enligt 
teorin, vilket bekräftas av många undersökningar, handlar ledarskap i mångt och mycket om 
att kommunicera och ca 80 % av en chefs arbetsdag handlar om att kommunicera med andra 
människor, enligt Heide, Johansson & Simonsson. De anser även att människor måste tala 
med varandra för att skapa gemensam betydelse och att möten är en grundförutsättning för att 
skapa mening. De menar vidare att det behövs fler och inte färre möten eftersom möten ger 
möjlighet till omedelbar feedback genom att använda även kroppsspråk och tonläge för att 
förmedla information, och därmed ökar möjligheterna att skapa mening kring komplexa och 
svårtolkade budskap. Med hjälp av kommunikation så kan chef och medarbetare skapa en 
gemensam verklighet.432  Intern kommunikation har blivit en framgångsfaktor, hävdar 
Jacobsen & Thorsvik, och anser att ju öppnare man är, ju mer man kommunicerar med 
varandra, desto större förtroende får man för varandra. 433 I landstingsplanen 2006 – 2008 
betonas kommunikationens betydelse och att intern kommunikation är en förutsättning för att 
medarbetarna skall kunna bedriva sitt arbete. Även den externa kommunikationens betydelse 
betonas, dvs. kommunikationen med omvärlden för att sprida kunskap om den verksamhet 
som bedrivs. Kommunikation beskrivs som ett av sätten att nå de övergripande målen för 

                                                
432 Heide, Mats, Catrin Johansson & Charlotte Simonsson, Kommunikation och organisation, 2005:127,106-107, 
19,97,100 
433 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:337,358 
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landstinget och vikten av effektivitet och kvalitet i kommunikationen betonas.434 
Verksamhetschefen: 
 

”Kommunikationen är oerhört viktig. Den skapar förståelse och insikt.” 
 
Simonsson beskriver chefens kommunikativa uppdrag som att chefen, för att skapa mening 
kring komplexa budskap, måste bjuda in till och stimulera till dialog och inte bara nöja sig 
med en enkelriktad kommunikation. Hon menar att många chefer har fastnat i sin roll som 
informationsförmedlare och distributör av information.435 På kliniken bekräftas genom våra 
intervjuer att kommunikationen sker dubbelriktat och att det även är lätt att ta informella 
kontakter med chefen. Överläkaren: 

 
”… man kan vilken stund som helst ta kontakt med chefen, … det gäller inte bara 

mig, … vem som helst kan göra det faktiskt.” 
 
Sjuksköterskan: 

 
”Vi har bra kommunikation med våra chefer, … vi diskuterar ju allting hela tiden, 
… allt som händer på avdelningen, det diskuteras ut och in, fram och tillbaka och 

upp och ner. Sen att man inte kopplar ihop det till att det här är en ekonomisk 
fråga och detta är en facklig fråga och detta är en sådan fråga, utan allting 

diskuteras, och det är väldigt öppet och det diskuteras vilt i personalrummet.”  
 

Som en effekt av omorganisationen blev kliniken större och därmed utökades även 
representationen på ledningsmötena och frågorna som tas upp berör fler områden. Detta har 
fört med sig att jämfört med tidigare hinner man inte med de mindre frågorna, vilket är en 
nackdel, men samtidigt har man vidgat sina vyer och kan utnyttja varandras kunskap, 
erfarenheter och personal. Jacobsen & Thorsvik menar att ju större en organisation blir, desto 
svårare blir den direkta kommunikationen mellan enheter.436 En av avdelningscheferna: 
 

”Nu tar man bara upp de stora frågorna eftersom vi är så många,… men jag 
vidgar min blick, … vi kan använda och utnyttja deras kunskap och 

erfarenheter,…och bättre samarbete när det gäller personal” 
 

Dessutom är det lättare att ta informella kontakter när man lär känna varandra, men 
chefen på habiliteringen i Karlskrona påpekar även att fördelarna säkert överväger för 
enheterna i Karlshamn pga. deras närhet till varandra. Avdelningschefen för 
habiliteringen: 
 

”När man lär känna kollegor som personer och inte bara som kollegor, så har 
man lättare för att ta informella kontakter, … Dom har ett större utbyte av att vi 

har slagits ihop än vad vi har som sitter här,… De kan mer utnyttja fördelarna av 
sammanslagningen mer.” 

 
 
                                                
434 Landstingsplanen 2006-2008, Landstinget Blekinge 
435 Ibid. 2005:102-103 
436 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:122 



Therese Focklin                                                            Effektiv Ekonomistyrning inom den offentliga sjukvården 
Ann-Charlotte Norén Carlsson 
Anna Svensson 
_______________________________________________________________________ 
 

        96

Information 
Kommunikation kan översättas med överföring av information.437 Intervjumaterialen ger 
belägg för att kommunikation och information fungerar på ett sätt så att medarbetarna känner 
sig engagerade, delaktiga och informerade om vad som sker inom verksamheten. Även den 
informella kommunikationen anses viktig. Jan Carlzon, tidigare vd på SAS, anser att man som 
ledare har ett stort behov av att fånga upp informell information och att man därmed berikar 
sin informationsbas. Han säger vidare att en ledare bara kan föra ut kraft och ansvar i 
organisationen om ledaren/personen vågar ge ifrån sig information.438 Genom det chefer väljer 
att ta upp och informera om påverkas medarbetarnas föreställningar, menar Heide, Johansson 
& Simosson, men det handlar även om att man som medarbetare, pga. tidsbrist, måste förlita 
sig på vad cheferna förmedlar och således har sållat i informationsflödet.439 På kliniken finns 
denna tillit. Sjuksköterskan: 
 

”…[Verksamhetschefen] kommer in ibland och informerar om olika saker. Han 
har personalinformation en gång i kvartalet, … då håller han information om vad 

som har hänt och vad som kommer att hända, … det han vet säkert och det han 
jobbar för det berättar han.” 

 
Nilsson, Norén-Winsell & Djärv skriver att ledare och medarbetare kan samverka för att nå 
bra resultat utifrån organisationens mål.440 Heide, Johansson & Simonsson menar att chefen 
har ett kommunikativt uppdrag som handlar om att förädla, förklara och sålla och sortera 
information samt skapa dialoger.441 En av avdelningscheferna:  
 

”… man har ju stöd via att det är lätt att ha en dialog och lätt att framföra 
saker…” 

 
Information om den ekonomiska ställningen till personalen sker på många olika sätt, på 
arbetsplatsträffar, sjuksköterskemöten, kvalitetsmöten via basenhetsråd (BASU), via 
teamsamordnare, facket och även informellt. Sjuksköterskan: 
 

”… så man får ju information från många väldigt olika källor,…” 
 
Ljungberg & Larsson menar att om inte informationen omvandlas till kunskap och handling är 
den ”död” och menar bland annat att man måste fundera över hur resultat skall redovisas samt 
till vem information skall kommuniceras.442 På kliniken anser man att det är viktigt att 
kommunicera och informera om den ekonomiska ställningen till alla medarbetare, både 
formellt och informellt. Verksamhetschefen: 
 

”Det här med att kommunicera ekonomi, det får alltså inte bli någonting som är 
helt skilt från den vanliga personalen på golvet, utan det är viktigt, jag menar, jag 

                                                
437 Heide, Mats, Catrin, Johansson & Charlotte Simonsson, Kommunikation och organisation, 2005:31 
438 Tidskrift LIV ledarskap i vården, nr 3 2006 juni, vårdförbundet Stockholm, sidan 13  
439 Heide, Mats, Catrin, Johansson & Charlotte Simonsson, Kommunikation och organisation, 2005:103 
440 Nilsson, Ewa, Eva Norén – Winsell & Sigbritt Djärv, Administration och arbetsledning i vård och omsorg 
1999:121 
441 Heide, Mats, Catrin Johansson & Charlotte Simonsson, Kommunikation och organisation, 2005:102-103 
442 Ljungberg, Anders & Everth Larsson, Processbaserad verksamhetsutveckling, 2001:227 
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är inne på avdelningen då och då, och då pratar jag ekonomi med 
undersköterskorna.” 

En av avdelningscheferna: 
 

”… vi pratar ju ganska mycket om det nu när det är sådana här tider när man 
verkligen måste tänka efter vad saker kostar och så, material och ja allt, 
läkemedel, tvätt, förråd,… Det mesta på avdelningen är muntligt och sen 

dokumenterar man ju det.” 
 
Heide, Johansson & Simonsson betonar att ledaren har ansvar för att kommunicera 
innebörden i olika situationer med syfte att få de anställda att handla efter en gemensam 
verklighetsuppfattning.443 Verksamhetschefen anser att en god kommunikation är oerhört 
viktig för att nå uppsatta mål och menar att detta har bidragit till att vända den ekonomiska 
situationen till ett budgetutfall i balans på kliniken. Verksamhetschefen: 
 

”… det är ju tror jag att människor har tagit till sig och förstått det vi har 
kommunicerat, att vi har ett ansvar för skattemedel och att vi måste hitta 

strategier att få ner budgetnivån. Så en lyckad kommunikation med personalen … 
i kombination med en gnutta framtidshopp.” 

 
En förutsättning för att kunna kommunicera konsekventa budskap till omvärlden är att 
organisationsidentiteten är förstådd av organisationsmedlemmarna. Kommunikation är 
oerhört viktig när det gäller att förmedla de värden som en organisation har och vill stå för. 
Det gäller både externa och interna målgrupper och i detta sammanhang har begrepp som 
identitet och image blivit allt viktigare. Att effektivt kommunicera immateriella värden är 
viktigt enligt Heide, Johansson & Simonsson och (med hänvisning till Balmer & Gray) så har 
ett företag klara fördelar gentemot konkurrenterna om de har ett bra anseende och att deras 
varumärke synliggörs.444 Detta bekräftas av Jacobsen & Thorsvik (refererande till Parsons 
1956) så finns det ett behov av att organisationer uppnår legitimitet gentemot omvärlden.445 
Överläkaren: 
 

”Vi är bra på att sprida information om vår klinik och göra oss synliga på alla 
nivåer från politiker till patientorganisationer.” 

 
Arbetsklimat 
Vilka möjligheter det finns att påverka sin arbetssituation, känna delaktighet, utvecklas 
och ta ansvar, är av betydelse för en bra arbetsmiljö och det som lockar blivande 
medarbetare enligt Nilsson, Norén - Winsell & Djärv.446 Enligt en studie (Ekvall et. al. 
1997) presenterad av Ahltorp, fann man att en arbetsmiljö som kännetecknas av bl.a. 
handlingsorientering och hög förändringsinriktning med nya idéer, var trivseln och 
engagemanget högt bland medarbetarna och hade samband med ledarskapsstilen.447 
Enligt landstingsplanen 2006-2008 har arbetsmiljön, såväl fysiskt, psykiskt som socialt 

                                                
443 Heide, Mats, Catrin Johansson & Charlotte Simonsson, Kommunikation och organisation, 2005:120  
444 Ibid. s 169 
445 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:252 
446 Nilsson, Ewa, Eva Norén –Winsell & Sigbritt Djärv, Administration och arbetsledning i vård och omsorg, 
1999:273 
447 Ahltorp, Birgitta, Ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv, 2003:118 
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blivit alltmer betydelsefullt. Detta eftersom en god arbetsmiljö som präglas av 
samverkan och delaktighet i sin tur har effekt på kvaliteten och har därför blivit ett 
viktigt konkurrensmedel.448 Att trivseln och engagemanget är högt inom kliniken 
bekräftades av de intervjuade. Inom kliniken råder en bra stämning och arbetsmiljön 
beskrivs som mycket god med både bra ledning och bra medarbetare. Sjuksköterskan: 
 

”God kvalitet är dels hur man arbetar, humöret hos personalen, om det är god 
stämning eller inte, det spelar in väldigt mycket vilka chefer man har, vad man har 
tillåtelse att göra, … i och med att vi har den möjligheten att ta egna initiativ och 

allting så tror jag att man kommer framåt hela tiden.” 
 
Den verkliga arbetsmotivationen kommer alltid inifrån varje människa, aldrig utifrån, enligt 
Rosell & Lundén. Människor motiveras enbart av sig själva och förutsättningen för detta är en 
atmosfär där arbetet känns motiverande och där ledarstilen fokuseras på att medarbetarna ska 
känna ansvar och förstå de gemensamma målen.449 Om den stora betydelsen av motivation i 
arbetet för att organisationen ska nå resultat, men även för individens egenvärde och egen 
behovsuppfyllelse, skriver även Nilsson, Norén-Winsell & Djärv.450 Arbetet bedrivs 
målinriktat och man hjälper och stöttar varandra. Sjuksköterskan: 
 

”Vi har blivit ett väldigt sammansvetsat gäng, vi jobbar hela tiden framåt, … det 
är en styrka i sig tror jag att personalen är så pass flexibla och inställda på att 

jobba för att det ska bli bättre hela tiden…”  
 
En av avdelningscheferna: 
 

”Bra psykosocial arbetsmiljö ur den aspekten att man hjälps åt och har lätt för att 
stötta varandra och vi har lätt för att fråga varandra om man har gjort något 

galet eller man har en knepig patient eller nåt sånt.” 
 

Överläkaren: 
 

”Arbetsklimatet är mycket bra.” 
 
Verksamheten var före omorganisationen enbart så kallad planerad och det fanns både 
fler vårdplatser och personal. Efter omorganisationen, som bland annat innebar att både 
antalet platser och bemanningstätheten minskade samt att akutplatser tillkom, har gjort 
verksamheten mindre planerbar och tempot på avdelningen har höjts, vilket har fått till 
följd att arbetet nu upplevs mer stressigt, vilket är en nackdel.  Sjuksköterskan: 
 

”… mer stressat nu, med tanke på att vi har akut verksamhet.” 
 
Arnetz tar upp att stress bland personalen kan vara ett hot mot vårdkvaliteten och i en 
studie har det visats att det finns ett samband mellan patientskattad vårdkvalitet och 
vårdpersonals arbetsmiljö. Enligt kartläggningar har det visats att vården är den 

                                                
448 Landstingsplanen 2006-2008, Landstinget Blekinge s 34 
449 Rosell, Lennart & Björn Lundén, Ledarskap – praktisk handbok för företagare och chefer, 1997:50 
450 Nilsson, Ewa, Eva, Norén-Winsell & Sigbritt Djärv, Administration och arbetsledning i vård och omsorg, 
1999:175 
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verksamhetssektor i Sverige som har högst stresstal och detta i en verksamhet där beslut 
direkt påverkar patienters välbefinnande och hälsa. Svåra prioriteringar sker dagligen 
av en ofta stressad personal. Det handlar bl.a. om vem som skall skrivas in och få 
tillgång till en slutenvårdsplats, som idag har blivit en bristvara, vilka undersökningar 
och vilka provtagningar som skall ordineras, vem som skall remitteras vidare och vad 
tillåter budgeten?451 Jacobsen & Thorsvik påminner om att den övergripande 
målsättningen inte får glömmas, att patienterna skall bli friska.452 En av 
avdelningscheferna: 
 

”… alltså det gäller ju att ha balans. Det är det det handlar om. Jag måste ju 
hålla den här budgeten jag har och ändå kunna erbjuda våra patienter en bra och 

säker vård. Det är den balansen vi har”. 
 
Arbetssätt 
Basenheten Habilitering och Rehabilitering, Karlshamn, består av två relativt olika 
verksamheter, men som ändå passar väl ihop, på grund av likartat teambaserat arbetssätt. Den 
tvärprofessionella kompetensen inom teamen innebär att man kan utnyttja kompetensen, och 
därmed personal, över gränserna. Verksamhetschefen: 
 

”… den här organisationen har funnits i 2 år, med habilitering och rehabilitering 
tillsammans, och det är inte så dumt, därför att det är två specialiteter som är 

besläktade, dvs. man jobbar teambaserat och det är tvärprofessionell kompetens. 
Man har ungefär samma yrkeskategorier i rehab. som i hab. och det gör att vi 

dels kan spela med personal över gränserna, och dels jobba med utveckling i så 
att säga ett gemensamt perspektiv.” 

 
Det är enligt Nilsson, Norén-Winsell & Djärv större förutsättningar för att uppnå ett bra 
arbetsresultat genom lagarbete eftersom arbetstillfredsställelsen ökar för personalen och färre 
personer är involverade i den enskilde patientens vård och omsorg vilket ger ökad kontinuitet 
i kontakten med personalen.453 Ahltorp menar att det i en verksamhet sällan beror endast på 
ledaren om goda resultat uppnås utan det är en följd av bra teamarbete.454 Att arbeta i team 
upplevs som mycket positivt och en förutsättning för arbetet med rehabilitering och 
habilitering. En av avdelningscheferna: 
 

”Och att vi har ett sån’t sätt att jobba är en av våra största styrkor.  
Alltså teamarbetet där man jobbar tillsammans.” 

 
Omorganisationen på rehabiliteringsavdelningen innebar förändringar i sättet att arbeta. 
Tidigare så arbetade man strikt inom sina respektive team; inom det ena teamet vårdades 
patienter som behövde rehabiliteras efter stroke och i det andra teamet vårdades patienter som 
behövde rehabilitering av annan orsak. Sjuksköterskan berättar att enda gången man arbetade 
i det team som man normalt inte var stationerad i var när någon var sjuk bland personalen. Nu 

                                                
451 Arnetz, Bengt (red), Riskhantering inom hälso- och sjukvård, 1998:17 
452 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:65 
453 Nilsson, Ewa, Eva Norén-Wiksell & Sigbritt Djärv, Administration och arbetsledning i vård och omsorg 
1999:40 
454 Althorp, Birgitta, Ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv – Teambyggare, innovatörer, nätverkare och 
dirigenter, 2003:41 
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är man mer flexibel i sitt arbetssätt. Flexibla processer skriver Ljungberg & Larsson om, och 
menar då en process som lätt, dvs. snabbt kan anpassas till förändrade interna och externa 
förutsättningar.455 Sjuksköterskan: 
 

”… så vi har inte de fasta teamen kvar längre,… sjuksköterskor och 
undersköterskor varierar mera, så teamen är lite upplösta,…” 

 
En orsak till att man tvingas att vara mer flexibel är införandet av bemanningsplanering enligt 
den så kallade tvättstugemodellen, vilket innebär att man inte har de fasta schemana kvar utan 
lägger schema i perioder om några veckor framåt utifrån både personliga önskemål och 
verksamhetsbehov.456 För att få kontinuitet förutsätts att man inom avdelningen kan arbeta i 
båda teamen. Det förutsätts också att man jobbar aktivt med ”tvättstugan”. Sjuksköterskan: 
 

”… så man sitter hela tiden på morgonen, eller på lunchen och kollar var skall 
jag vara i morgon,…det gör alla och då får man bra kontinuitet faktiskt.” 

 
Rehabiliteringsavdelningen ses numera i ett helhetsperspektiv och teamen är inte så strikta när 
det gäller uppdelningen i akut- och rehabverksamhet för patienternas del heller. 
Sjuksköterskan: 
 

”Det är en salig blandning där inne, de [patienterna] hamnar där direkt vid det 
akuta skedet och ligger kvar på samma sida, … tills de är färdigrehabiliterade, … 

Det fungerar bra faktiskt.” 
 
Flexibiliteten finns även på läkarsidan när det gäller uppdelningen av de olika 
patientkategorierna. Från att ha varit väldigt strikt så är man numera mer flexibel och har nu 
ett bra samarbete sinsemellan. De har även teamronderna gemensamt numera. 
Sjuksköterskan: 
 

”…, i början var det väldigt strikt,… att vår akutläkare tog ”de gula”, dvs. dom 
akuta patienterna, och sen skrevs dom över till vår rehabläkare och då ”blev de 

blå”,… Så samarbetsmässigt har det blivit bättre och de [patienterna]  får samma 
träning, fast vi har jobbat in en ny variant.” 

 
Sammanfattning 
 

Kommunikation och information är två viktiga faktorer för att nå effektiv ekonomistyrning. 
Det handlar om att medarbetarna skall få förståelse, kunskap och acceptans för 
organisationens mål för att sedan kunna översätta detta till handling. Inom kliniken vittnar 
våra intervjusvar om att det finns en fungerande öppen dialog mellan medarbetare och även 
mellan medarbetare och chefer, vilket är en förutsättning för att ledningens syn på 
verksamhets- och ekonomiska frågor kan förmedlas. Verksamhetschefen ser intern 
kommunikation som ett mycket viktigt redskap, även den informella, och anser att denna har 
varit en viktig bidragande faktor för att få budgeten i balans. Den externa kommunikationen 
                                                
455 Ljungberg, Anders & Everth Larsson, Processbaserad verksamhetsutveckling, 2001:142 
456 Nilsson, Ewa, Eva Norén-Wiksell & Sigbritt Djärv, Administration och arbetsledning i vård och omsorg 
1999:279 
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ses även den som betydelsefull för att synliggöra kliniken utåt och förmedla dess värde. De 
enheter som är nära varandra har dock något lättare att ta informella kontakter än de mer 
perifert belägna enheterna inom kliniken. Arbetsmiljön beskrivs som mycket god, inte minst 
beroende på det goda chefskapet inom kliniken där medarbetarna känner sig sedda och får ta 
ansvar. Samtidigt upplevs det dock att verksamheten har blivit mer stressig, men att kvaliteten 
har försämrats var ingenting som framkom i våra intervjuer.  

 
Nästa perspektiv 
 

Nästa perspektiv handlar om uppföljning av ekonomiska faktorer och återkoppling av 
resultat. Med återkoppling av resultat menar vi även effekter av alla de aktiviteter, som har 
betydelse för resultatet inom en organisation. Även detta perspektiv är en förutsättning för 
den effektiva ekonomistyrningen. Detta perspektiv omfattar även incitament, dvs. vad som 
driver det ekonomiska tänkandet och handlandet på kliniken. 

4.2.5 Uppföljning och Återkoppling av resultat 
Uppföljning 
Blomgren, Hult & Nilsson anser att uppföljning handlar om att följa upp om fattade beslut lett 
till önskade resultat.457 Nilsson, Norén-Winsell & Djärv menar att syftet också är att dels få 
kontroll och dels att få en uppfattning om vad som eventuellt behöver förändras. Ekonomiska 
rapporter om förbrukning och resultat per månad eller kvartal är exempel på ekonomisk 
uppföljning,458 men Anthony menar att det räcker inte enbart med formella rapporter som 
grund för styrningen.459 På kliniken är uppföljning en kontinuerlig och viktig del i 
verksamheten och det gäller alla delar i verksamheten, inte enbart ekonomin. 
Verksamhetschefen: 
 

”Uppföljningen är också jätteviktig och det gäller ju inte bara ekonomi utan det 
gäller alltså allt arbete, att man inte bara säger att nu har vi dom här målen, utan 
det är ständigt liksom och ligga på och se var är vi idag, var skall vi vara om en 

månad och man får aldrig släppa [fokus]…” 
 
Uppföljningen är betydelsefull och ska vara planerad från början. Det är viktigt att man har 
bestämt vad som ska följas upp, t.ex. resultat i kvantitet och/eller i kvalitet, arbetsförbättring, 
kostnader eller effektivitet, för att man ska veta om man har uppnått/eller inte uppnått det man 
har sagt att man ska göra.460 Överläkaren: 
 

”Det finns väldigt noga planerat uppföljningar både på teamnivå och på 
kliniknivå, … två gånger per år är det en sådan uppföljningsplaneringsdag för 

både kliniken och teamen, där man går igenom vad man har skrivit och 
konstaterar vad man har gjort eller inte och varför, … och ändrar på det och så.” 

 

                                                
457 Blomgren, Ryno, Åke, Hult & Jerry Nilsson, Administration – i affärsdrivande företag, 1988:69. 
458 Nilsson, Ewa, Eva, Norén-Winsell & Sigbritt Djärv, Administration och arbetsledning i vård och omsorg, 
1999:114 
459 Anthony, Robert N, Administrativ styrning, 1990:110.  
460 Nilsson, Ewa, Eva, Norén-Winsell & Sigbritt Djärv, Administration och arbetsledning i vård och omsorg, 
1999:166 
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Det är viktigt att förändringar planeras, genomföras och följs upp av dem som är berörda och 
enligt Angelöw så bygger den delaktiga förändringsstrategin på samtliga berördas 
medverkan.461 En av avdelningscheferna: 
 

”… självklart så blir det en delaktighet där alla är med och där man då 
tillsammans bestämmer vad det är man skall satsa på, och bli bättre på.” 

 
Vid omorganisationen hade kliniken ett relativt stort underskott och för att få budgeten i 
balans så gjorde man inom kliniken en noggrann uppföljning av budgeten månad för månad 
och kunde på så sätt ”styra upp det”. En av avdelningscheferna: 
 

”Det är ju för att det har varit satt under lupp, att man har följt det månad för 
månad nästan under en period och man har hållit igen helt enkelt. Alltså det finns 

ingen annan avgörande faktor i det egentligen, utan man har styrt upp det och 
sagt att så skulle man göra.” 

 
Inom kliniken accepterar man aldrig ett underskott i budgeten utan då sker en kontinuerlig 
uppföljning för att få budgeten i balans igen. Verksamhetschefen: 
 

”Jag accepterar aldrig en minuspost utan att den kan motiveras. Man ser 
strukturerat med enheter som inte får budgeten att gå ihop, dom får man inte 

släppa, man får vara som en igel.” 
 
Om ett underskott gentemot budgeten skulle uppkomma måste orsaken motiveras noga. 
En av avdelningscheferna: 
 

”… normalt så får man avge en väldigt god förklaring” 
 

Återkoppling av resultat 
Enligt Svensson används uppföljning och utvärdering för att ge feedback till dem som gjort 
jobbet och på så sätt kan graden av måluppfyllelse kontrolleras.462 Angelöw (med hänvisning 
till Paul Moxnes, 1986 s 182-183) skriver att tryggheten är viktig för den gör att man vågar ta 
initiativ.463 Detta kan även kopplas ihop med det visionära ledarskapet som kännetecknas av 
att man är synlig och att man tillbringar mycket tid med medarbetarna.464 Inom kliniken är det 
viktigt att ge feedback. Verksamhetschefen beskriver att han ofta är ute bland personalen för 
att informera om klinikens situation. Verksamhetschefen:  
 

”… jag är ju ute mycket också och har ofta med mig feedback kring ekonomin.” 
 
Sjuksköterskan: 
 

                                                
461 Angelöw, Bosse, Det goda förändringsarbetet – om individ och organisation i förändring, 1991:95 
462 Svensson, Arne, Målstyrning i praktiken, 2001:72 
463 Angelöw, Bosse, Det goda förändringsarbetet – Om individ och organisation i förändring, 1991:92 
464 Ahltorp, Birgitta, Rollmedvetet ledarskap – om chefsroller och ledningsstilar i strategisk samverkan 
1998:166-167 
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”… feedback får vi och [verksamhetschefen] är väldigt noga med det här,… han 
är väldigt noga med att han ska berätta vad han jobbar med för att vi ska kunna 

känna oss trygga…” 
 
Feedback till verksamheten fås även genom brukarundersökningar och de ekonomiska 
rapporter som sammanställs av klinikekonomen. Men även annan uppföljning sker inom de 
olika teamen, där speciella områden väljs ut och följs mer noggrant. Ett exempel är 
uppföljningen av väntetider för whiplashpatienter där personalen får feedback genom 
pressmeddelanden som anslås på anslagstavlorna. Detta är en effekt av införandet av det 
balanserade styrkortet som vi kommer att återkomma till. Dessa pressmeddelanden går även 
till externa intressenter. Tanken är att engagemanget och delaktigheten skall öka. Detta 
bekräftas av Herzbergs arbeten om trivsel på arbetsplatsen genom positiva känslor kopplade 
till resultat i arbetet.465 Även kommunikationen ökar. Verksamhetschefen:  
 

”Tre områden följer vi per verksamhet eller specialitet. Och dom följer vi upp en 
gång i kvartalet, … väntetiden på whiplashpatienter. Och nu hade vi den första 
uppföljningen per den sista mars, och då gör vi sådana här pressmeddelanden 

som vi hänger upp på anslagstavlor och skickar till politiker och… det är klart att 
det ökar engagemanget och delaktigheten… när man får ut den här feedbacken.” 

 
Enligt Holmblad Brunsson handlar allt mätande om att effektivisera, samtidigt som mått inte 
säger allt.466 Efter varje redovisningsperiod, som kan vara per vecka eller månad, så sker en 
rapportering.467 Registrering och datainsamling styr vilka rapporter som är möjliga att ta fram 
ur ekonomisystemet, givet det informationsbehov som finns, och själva syftet med den interna 
redovisningen är rapportering och presentation. Detta för att kunna styra mot både bättre och 
relevant resultat, men även styra ansvaret, menar Ax, Johansson & Kullven. 468  Inom kliniken 
är man nöjd med rapporterna, både till innehåll och frekvens. Det är klinikens 
ekonomisekreterare som är behjälplig med att ta fram rapporterna och som även är med 
regelbundet på ledningsmötena för att presentera dem. Personaluppföljningsrapporter sker via 
personalsekreteraren. Det finns även möjlighet att ta fram rapporter själv ur systemet.  
Två av avdelningscheferna: 
 

”… det är lagom mängd och frekvens som [klinikekonomen] ger och sen har man 
möjlighet att sitta ner och gå igenom verksamheten och hon ekonomin, så det 

funkar jättebra.” 
 

”… via personalsekreteraren på lednings- och stabsmötena,… så det är klart att 
ekonomin (skratt) genomsyrar nog hela ledningsmötet.” 

 
Inom kliniken har man regelbundet ledningsmöten där ekonomifrågorna har en stående punkt 
och där även klinikens stab är med, bland andra klinikekonomen. Verksamhetschefen: 
 

                                                
465 Jacobsen, Dag, Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:311. 
466 Holmblad Brunsson, Karin, Ekonomistyrning – om mått, makt och människor, 2005:18 
467 Greve, Jan, Budget, 1996:199 
468 Ax, Christian, Christer, Johansson & Håkan Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2005:457,454 
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”… har ekonomi med på varje ledningsmöte, alltså minst var fjortonde dag 
diskuterar vi läget i ledningsgruppen och en gång i månaden har vi ekonomen 

med också.” 
 
Rapporteringen avser kliniken som helhet, men det går även att ta fram rapporter om 
respektive avdelning ur ekonomisystemet. Verksamhetschefen: 
 

”… landstinget har ett bra uppföljningssystem, som heter KOGNOS, där du kan 
gå ner på både kliniknivå och på ansvarsnivå och på avdelning och kontinuerligt 

följa din kostnadsutveckling. Det är ett jättebra system,… alltså det är hur bra 
som helst (skratt) jag har inte sett något bättre.” 

 
Liukkonen menar att det inte är tillräckligt att mäta resultat, med volym och 
företagsekonomiska mått, utan mätningarna måste även omfatta den uppnådda effekten 
såsom exempelvis patienttillfredsställelse.469 I Landstingsplanen 2006-2008 tar man upp att 
uppföljning hittills har koncentrerat sig på produktion genom att mäta antal besök och 
vårdplatser och dylikt, men inte effekter av insatta åtgärder.470 Det finns dock uppenbara 
svårigheter, menar Rooke, att inom kunskapsområdet utveckla och identifiera bra 
kvalitetsindikatorer som kan fungera som markörer för god vårdkvalitet. Det finns risk att 
mer svårmätbara mål sätts åt sidan och att de kvantitativa målen kommer i centrum, i 
synnerhet om kortsiktiga ekonomiska överväganden får råda.471 Inom kliniken ser man även 
uppdragsgivarens och patienternas tillfredsställelse som en belöning och samtidigt som en 
bekräftelse på att resurserna har varit tillräckliga. En av avdelningscheferna: 
 

”Om uppdragsgivaren och dom som ger uppdragen till uppdragsgivaren, alltså 
patienterna, är nöjda med kvalitén så är resurserna tillräckliga.” 

 
Incitament 
Jacobsen & Thorsvik menar angående incitamentsystem, att man kan se det som ett 
bytesförhållande mellan anställda och organisation; ”det ska löna sig för individen att 
uppträda på det sätt som organisationen vill”, och enligt Herzberg, teori är ett erkännande för 
utfört arbete en prestationshöjande faktor.472 Enligt teori Y kan det vara belöning i sig att 
själva målet uppnås.473Verksamhetschefen: 
 

”Återkoppla resultat, premiera goda resultat… Bjud på tårta…, det blir lite 
tradition, och också möjlighet och hålla fram alltså det som varit bra och kanske 

också peka på bekymmer.” 
 
Jacobsen & Thorsvik menar att (med referens till Gagliardi 1990) att symboliska belöningar 
med eller utan mycket litet penningmässigt värde, såsom beröm från chefen för utfört arbete, 
är minst lika viktiga som reella belöningar.474 Två av avdelningscheferna: 

                                                
469 Luikkonen, Paula¸ Ekonomisk styrning inom sjukvården, 1994:17 
470 Landstingsplanen 2006 – 2008, Landstinget Blekinge, s 20 
471 Rooke, Liselotte, Ewa Idvall (red), Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad, 1996:130-132 
472 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:302,313 
473 Nilsson, Ewa, Eva Norén – Winsell & Sigbritt Djärv, Administration och arbetsledning i vård och omsorg, 
1999:125 
474 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:302-308 
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”… vi får kredit för att vi har gjort ett bra jobb,… Det är på det sättet som man 

får det och det är ju värdefullt.” 
 

”Och då är ju drivkraften att man ska uppfylla det vi har beslutat…” 
 

Enligt Herzberg m.fl. (1993) som Jacobsen och Thorsvik refererar till så är till exempel 
tillfredställelsen att göra ett bra arbete en motiverande faktor till goda prestationer. Men även 
att arbetsuppgifterna i sig är intressanta och att man känner ansvar och har kontroll över sin 
arbetssituation.475 Inom kliniken förväntar man sig inte att få någon speciell belöning för att 
exempelvis budgetutfallet motsvarar budgetramen eftersom man ser det som del i uppdraget. 
Avdelningscheferna: 
 

”Det är inte så att jag blir belönad om jag håller budgeten…vi har gjort det inom 
dom ramar vi har fått och det är precis det vi är här för att göra…”  

 
”… varken belöning eller straff utan det var ett uppdrag man hade att hålla, … 

Kanske lite beröm att det var ju bra att det gick.” 
 
Överläkaren: 
 

”… om man kan titta på det mer abstrakt, alltså håller vi budget och är duktiga 
då finns ingen finansiell belöning… vår belöning gör det trevligare och att vi 

känner tillfredsställelse, … att nu klarade vi det.” 
 
Jacobsen & Thorsvik skriver att incitamentsystem syftar till att få medarbetarna att uppträda 
som organisationen vill och kan förutom belöning även handla om hot och/eller 
bestraffning.476 Om budgetramen inte kan hållas befarar man att det blir försämrade 
förutsättningar för verksamheten. Det kan handla om hot att verksamheten måste upphöra, att 
man måste arbeta tätare helger och liknande. Sjuksköterskan: 
 

”Då säger dom att vi ska gå tillbaka till varannan helg…tre semester perioder 
och allting…” 

 
En av avdelningscheferna: 
 

”Ja, då är vi illa ute, … det kan ju hända att man helt enkelt inte får vara kvar... 
Det vet man ju inte. Så tufft är det ju.” 

 
”Belöningen är att vi kan jobba kvar som vi gör idag. Och det tror jag nog att 

alla är medvetna om, att det är dagsläget som gäller.” 

 
 
 

                                                
475 Ibid. s 312 
476 Ibid. s 302 
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Sammanfattning 
 

I kapitlet ovan har vi velat visa att uppföljning, ekonomisk men även annan, samt 
återkoppling av resultat är en viktig faktor för att uppnå effektiv ekonomistyrning, och har 
inom kliniken bidragit till att få budgetutfallet i balans. Det handlar om regelbunden 
uppföljning och rapportering av nådda resultat för att kunna styra verksamheten bättre. Att 
hitta bra kvalitetsindikatorer som beskriver god vård är dock svårt. Inom kliniken, och 
sjukhuset, har man ett bra rapporteringssystem där man kan få fram de rapporter man önskar. 
En minuspost accepteras aldrig utan en mycket god förklaring. Feedback ges regelbundet och 
goda resultat kan premieras symboliskt både muntligt och med tårta. Det finns en oro inom 
kliniken att om inte budgetramen kan hållas så kanske det blir inskränkningar i verksamheten 
eller för personalens del, tätare helgtjänstgöring eller tre semesterperioder. 

 
Nästa perspektiv 
 

Det sista perspektivet i vår analysmodell handlar om klinikens mål och visioner samt hur 
utvecklingen har sett ut och vilka eventuella planer som finns. I detta perspektiv kommer vi 
även att ta upp det balanserade styrkortet eftersom det ännu får ses som i en utvecklingsfas. 

4.2.6 Utveckling, Mål och Vision 
Vårt syfte med detta perspektiv är att titta på vilka mål och visioner som finns för kliniken och 
hur utvecklingsplanerna ser ut inför framtiden eftersom att detta att veta vart man är på väg är 
en nödvändighet för att nå effektiv ekonomistyrning. Vi har även valt att i detta kapitel belysa 
det balanserade styrkortet samt att ta upp den utveckling/förändring som redan har skett från 
omorganisationen i januari 2004.  
 
Utvecklingsarbete 
En verksamhetsutveckling sker ur både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv och syftar 
till, enligt Ljungberg och Larsson att harmoni skall uppnås mellan olika processer, system och 
strukturer inom organisationen.477 Det handlar även om att en organisation utvecklas från en 
form till en annan och att detta ofta följer en viss livscykel, där behovet av formalisering och 
systematisering ökar när organisationen växer.478 Utifrån intervjumaterialet märks det att 
utvecklingsarbete är något som man har prioriterat upp inom kliniken. En av 
avdelningscheferna: 
 

”… man har prioriterat upp utvecklingsarbete och det har vi önskat under alla 
år… Styrkan är ju att alla i princip är väldigt mycket för utveckling och försöker 

ta hem det senaste… ” 
 

Samtidigt som man är nöjd med att utvecklingsarbetet har prioriterats upp så önskar man en 
tydligare gränsdragning mellan hur mycket tid som ska ägnas åt patientarbete kontra 
utvecklingsarbete, eftersom utvecklingsarbetet har blivit en stressfaktor. En av 
avdelningscheferna: 
 

”… sen är ju arbetsbelastningen väldigt hög… för det är ett himla tempo med 
dom här utvecklingsarbetena, det är många medarbetare som då är avsatt som 

                                                
477 Ljungberg, Anders & Everth Larsson, Processbaserad verksamhetsutveckling, 2001:91 
478 Jacobsen, Dag Ingvar, Organisationsförändringar och förändringsledarskap, 2005:23 
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ingår i arbetsgrupper och det tar ju tid från patientarbetet och det är både jag 
och mina medarbetare väldigt stressade av…” 

 
Utveckling handlar även om personalens kompetensutveckling och detta är ett angeläget 
område och nödvändigt, enligt Nilsson, Norén-Winsell & Djärv, för att resurserna ska kunna 
tas tillvara på bästa sätt och för att kunna uppnå både hög produktivitet, effektivitet och god 
kvalitet i arbetet och för att kunna möta både dagens och morgondagens krav. Detta håller 
Ahltorp med om och menar att ett framgångsrikt företagande kräver fokus på personalen och 
ett nyckelord är kompetensutveckling.479 Ett övergripande ansvar för planering, 
genomförande och utvärdering har ledaren/chefen och det påpekas att all 
kompetensutveckling kräver utöver samordning och planering ekonomisk beräkning.480 
Verksamhetschefen: 
 

”… kompetensutvecklingspengar är utlagda på teamnivå, och syftet med det är 
ju att man skall få ut mesta möjliga … det är inte så mycket pengar och skall 

man få dom till att bli nå’nting så gäller det att bo på vandrarhem och det 
gäller att hitta det billigaste färdsättet och vara kräsen när det gäller vad man 

väljer att kompetensutveckla sig i. 
 
Organisationsförändring 
Enligt Angelöw så är delaktighet viktig i förändringar d.v.s. att de berörda medverkar i 
förändringsarbetet. Man har kunnat visa i en undersökning att produktionsnivån nåddes 
snabbare och t.o.m. ökade när personal var delaktiga i besluten.481 Detta bekräftas även av 
Jacobsen och Thorsvik (refererande till Huselid 1995, Wood 1996) som menar, att en av de 
viktigaste faktorerna för att skapa tillhörighet till en organisation är deltagande, som även är 
ett av de mest centrala elementen för att skapa starkt engagemang och hög prestation (med 
referens till Pfeffer 1997:169-176).482 Av intervjufrågorna framgår att personalen känner 
delaktighet och trivs. En av avdelningscheferna:  
 

”Det gör man här tror jag, därför att man har fått vara med och bygga upp den 
här enheten, där man kan säga att det mesta slogs sönder då, när man gjorde den 

här förändringen och jag har ju liksom fått börja bygga upp alltihop igen.” 
 
Sjuksköterskan: 
 

”… men nu är vi i den nya organisationen och då inser ju alla att vi måste göra 
det bästa av denna situation, och det tror jag är en styrka i sig att alla jobbar, att 

ingen är bakåtsträvare utan alla jobbar framåt.” 
 
Eftersom kliniken endast har funnits sedan januari 2004 så är det perioden därefter och fram 
till nu som vi har kunnat studera och ställa frågor om. I våra intervjuer framgår att tiden precis 
innan omorganisationen var svår, speciellt gällande Rehabavdelningen, där förändringen var 
störst. Redan hösten 2003 förändrades organisationen där, när platser för akuta strokepatienter 

                                                
479 Ibid. s 44-48 
480 Nilsson, Ewa, Eva, Norén-Winsell & Sigbritt Djärv, Administration och arbetsledning i vård och omsorg, 
1999:174 
481 Angelöw, Bosse, Det goda förändringsarbetet – Om individ och organisation i förändring, 1991:95,98 
482 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:322-323 
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inlemmades i Rehabavdelningen. I samband med inrättandet av strokeenheten reducerades 
vårdplatsantalet och eftersom förändringen genomfördes med kort varsel blev påfrestningen 
på personalen stor vilket kommer fram i intervjuerna483. Enligt Jacobsen & Thorsvik kan en 
förändring som sker snabbt betecknas som strategisk vilket kan innebära dramatiska 
förändringar där organisationen ställs inför okända förhållanden och närmast kan liknas vid en 
organisatorisk revolution.484 Den nuvarande avdelningschefen: 
 

”Den var väldigt omtumlande… dom här förändringarna som måste göras i 
samband med en omorganisation fick vi göra i efterhand,…Och det innebär ju att 

mycket går fel, det blir det ju, som man får rätta till i efterhand.” 
 

Att det var påfrestande bekräftas av sjuksköterskan på rehabiliteringsavdelningen: 
 

”Vi fick ändra hur vi arbetade, då var det jobbigt, …” 
 

Enligt Angelöw (refererande till Cullberg 1980, 1985) så kan en omorganisation vara en 
förändring som kan uppfattas som hotfull och enligt kristeorin så kan den psykiska 
funktionsförmågan påverkas t.ex. genom att det blir svårt att fatta beslut, arbetsförmågan 
försämras, svårt att koncentrera sig och uppfatta saker. En handlingsförlamning kan även 
uppkomma.485 En av avdelningscheferna: 
 

”Det handlar om ren sorg för många. Det är ju ett sorgearbete man går igenom,” 
 
Sjuksköterskan: 
 

”Hade man kollat precis efter omorganisationen, då var alla golvskrap, alltså det 
var verkligen, det fanns inte nåt positivt någonstans. Alla tyckte allting var pest 

och pina,…” 
 
Enligt kristeorin så är det viktigt att man i det första stadiet upprepar den information som ges, 
eftersom minnet kan försämras som effekt av den nedsatta psykiska funktionsförmågan. Även 
i nästa stadium, där man som individ gradvis försöker finna en mening i vad som skett, är det 
viktigt att informationen upprepas gällande organisationsförändringen. Krisen kan även ge 
upphov till rent fysiska stressreaktioner och reaktioner på arbetsplatsen kan uppkomma i from 
av missnöje, ryktesspridning, otrygghet etc. (Selye 1956, Angelöw 1988, Von Scheele 
1987).486 Avdelningschefen på Rehabavdelningen: 
 

”Arbetsklimatet blev ju väldigt dåligt primärt, … man tog ju bort tryggheten för 
oss, det gör man ju när man gör en så’n omorganisation där man inte är med, för 
det var vi ju inte, vi hann ju liksom inte bearbeta och göra detta på ett bra sätt. Så 

mycket har vi ju liksom fått göra på vägen nu efteråt.” 
 

                                                
483 Verksamhetsberättelse 2003 för Rehabiliteringskliniken Blekingesjukhuset Karlshamn – Karlskrona, s 3-4. 
484 Jacobsen, Dag, Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:439 
485 Angelöw, Bosse, Det goda förändringsarbetet Om individ och organisation i förändring, 1991: 35 
486 Ibid. s 35 -39 
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Heide, Johansson & Simonsson menar att kommunikationen har stor betydelse för att hindra 
bland annat ryktesspridning och minska oro och stress.487 Det var inte bara Rehabavdelningen 
som ”drabbades” av omorganisationen, utan även övriga enheter inom kliniken påverkades av 
förändringen även om de inte var direkt berörda. Där fanns ändå en oro. 
Avdelningschefen för arbetsterapiavdelningen:  
 

”Alltså det var väldigt jobbigt, ska jag ju säga,… Det var mycket hela tiden, olika 
besked både till mig som avdelningschef och någon annan avdelningschef hade 
hört något annat. Mina medarbetare via facket fick kanske någon information, 

och det var sällan det riktigt stämde, och sen alla rykten, … även om man 
försöker sortera bort,… när det blir så oklar information så var det till slut svårt 

att veta vilket som var rykten och inte.” 
 
Enligt kristeorin och dess senare stadier börjar man efterhand vanligen anpassa sig till den nya 
situationen och beredskapen och hoppfullheten inför framtiden ökar.488 Så skedde på kliniken. 
Ett tydligt och inspiratoriskt ledarskap som är målstyrt och pådrivande och som kan skapa 
förståelse för organisationens värderingar och strategier är en förutsättning för framgångsrika 
företags förändringsarbeten enligt Björk m.fl.489 Sjuksköterskan: 
 

”… vi har varit tvingade och ta tag i oss själva. Vi har inte fått stå kvar där och 
tycka; usch vad hemskt allting är, utan vi har haft piskan på oss lite grand hela 

tiden att nu måste vi göra detta och nu måste vi liksom,… Får man det på sig då, 
kommer man framåt antingen man vill det eller inte…” 

 
Förändring kan handla om förlust av identitet, att sociala band bryts, ändrade 
maktförhållanden, en fruktan för det okända, krav på ny kunskap och kompetens etc.490 
Sjuksköterskan:  
 

”Nu, så är det positivt, då tyckte jag inte det var positivt, för vi fick ju ändra allt, 
hur vi arbetade, så då tyckte man bara det var jobbigt. Vi hade ju haft det bra här 

nere.” 
 

Processerna är centralt för att nå framgång i förändringsarbeten, skriver Ljungberg & Larsson 
och menar att med process avses ”en kedja av aktiviteter som återkommande förädlar input till 
output”. Det handlar även om att skapa värde för kunderna i ett återkommande flöde genom att 
identifiera och tillfredsställa behov där information och resurser används i länkade 
aktiviteter.491 Förändring av verksamheten ses som en ständigt pågående process där ledningen 
har stor pådrivande verkan för att utvecklingen skall gå framåt. Sjuksköterskan: 
 

”… vår organisation ändras ju hela tiden, … Det är en process …, vi håller hela 
tiden på att jobba oss framåt och det är ju tack vare ledningen, för hade man inte 
haft en sådan ledning som vi har då hade vi ju säkert jobbat kvar på samma sätt 

som vi gjorde för 3 år sedan när strokeenheten startade.” 

                                                
487 Heide, Mats, Catrin, Johansson & Charlotte Simonsson Kommunikation och organisation, 2005:155 
488 Angelöw, Bosse, Det goda förändringsarbetet Om individ och organisation i förändring, 1991:35 
489 Björk, Lars, et al, Att behärska Föränderligheten,1992:61 
490 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:47-49 
491 Ljungberg, Anders & Everth Larsson, Processbaserad verksamhetsutveckling, 2001:22,43-44 
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Förändringsarbetet uppfattas som en balansgång. En av avdelningscheferna: 
 

”… förändringsarbete som ger en bra ekonomi och dessutom är bra för vården … 
För det är ju en balansgång man har hela tiden.” 

 
Mål 
Jacobsen & Thorsvik med hänvisning till Etzioni (1982) definierar mål som ”ett önskat 
framtida tillstånd”.492 En annan definition på mål som Heide, Johannson & Simonsson gör är 
att mål är något som är viktigt att uppnå.493 Svensson betonar att ett möjliggörande av dialog i 
hela organisationen är mycket viktigt för att en målstyrningsprocess skall fungera. Och det är 
då viktigt att alla i verksamheten involveras.494 Nilsson, Norén-Winsell & Djärv anser att 
målen som är beslutade i verksamhetsplanen och som är förankrade i samverksansgrupper ska 
genomsyra hela verksamheten.495 Inom kliniken är mål en viktig del av verksamheten. 
Verksamhetschefen: 
 

”… sen är det ju min uppfattning att egentligen så har det inte så stor betydelse 
vad du har för målstyrningsmodell, utan det viktiga är att du gör mål, och att dom 

lever i verksamheten,…” 
 
Ansvaret för målformuleringar, målbeskrivningar och vilka utvecklingsområden som kliniken 
skall koncentrera sig på har klinikens kvalitetsråd med representanter från de olika teamen 
och de olika personalgrupperna. På så sätt är alla delaktiga inom kliniken i utvecklingsarbetet. 
Verksamhetschefen:   
 

”Det har ju alla varit, från teamen som så att säga vaskar idéer och angelägna 
utvecklingsområden till kvalitetsrådet som har det övergripande ansvaret för och 
göra klinikens mål. Och i kvalitetsrådet sitter det med en representant från alla 

team i kliniken.” 
 

Målen har blivit tydligare i den nya organisationen, men uppfattas fortfarande som lite oklara. 
Överläkaren: 
 

”Ja nu är de ganska tydliga. Vi hade aldrig sådana mål innan [nuvarande 
verksamhetschef] kom hit. Det var diffust…” 

 
Inom kliniken är man noga med att målen är kommunicerade och har dessutom en 
teamsamordnare med ansvaret att teamen arbetar mot de uppsatta målen. 
Verksamhetschefen: 
 

”… vi har kommunicerat det här med all personal, d v s att vi har haft samlingar 
där vi har gått igenom vartenda mål, alltså vad de står för, vad det är vi skall 

uppnå, vem det är som har ansvaret osv.” 

                                                
492 Jacobsen, Dag, Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:47 
493 Heide, Mats, Catrin Johansson & Charlotte Simonsson, Kommunikation och organisation, 2005:119 
494 Svensson, Arne, Målstyrning i praktiken, 2001:95 
495 Nilsson, Ewa, Eva Norén –Winsell, Sigbritt Djärv, Administration och arbetsledning i vård och omsorg, 
1999:113 
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Den professionella styrningen i hälso- och sjukvården är central, men omfattning, inriktning 
och kvalitet är det politikerna som formellt styr över. Eftersom läkarna värnar om sin 
professions värden vill de ogärna ge avkall på sin autonomi och då kan intressekonflikt uppstå 
och politiker kan anklaga professionen för bristande lojalitet mot politiskt fattade beslut.496 
Den medicinska professionen inom kliniken anser att det finns en viss konflikt mellan de 
politiska och de medicinska målen. Överläkaren:  
 

”Vi är begränsade, vi kan ju inte utveckla vår verksamhet hur vi vill, …  Ibland 
blir det väldigt orättvist,… om man får riktlinjer för stroke så utvecklar man 

stroke och pratar om stroke. Men man glömmer bort de andra dvs. patienter som 
behöver rehabilitering som inte drabbats av stroke, … och som vi kallar allmän 

rehabilitering,… då blir de lidande kanske, …om tre-fyra år … ja, då får vi andra 
riktlinjer.” 

 
Typiskt för offentliga organisationer är att målen ofta är vaga och komplexa, där man 
samtidigt försöker prioritera mellan många olika aktiviteter och hänsyn. Christensen et al 
menar att det i sådana sammanhang kan vara meningen att mål skall vara oklara med syfte att 
verka konfliktdämpande och brobryggande mellan skilda intresseområden. Fördelen är även 
att organisationsledningen får en stor flexibilitet för sitt handlande.497 Verksamhetschefen: 
 

”Nej, jag kan inte uppleva att det är någon kollision eller konflikt i dom målen 
som vi har fått uppifrån. Dom är så pass vida, så att man kan, så att säga anpassa 

klinikens utveckling i den fåran.” 
 
Björk m.fl påpekar att när en handlingsplan upprättas, dvs. en plan för vilka 
förändringar som skall genomföras och hur de skall gå till, måste man utgå från 
organisationens situation och jämföra det med ett önskat tillstånd.498 Precis efter 
sammanslagningen satte man sig ned och analyserade problemen och gjorde därefter en 
handlingsplan med mål att komma tillrätta med det negativa budgetutfallet. 
Verksamhetschefen: 
 

”Och det tror jag är nödvändigt om man har en ekonomi som inte går ihop, Då 
måste man analysera vad kan vi göra, ... Alltså vi satte oss ned, alla cheferna, 
läkarna och de fackliga företrädarna och gjorde en handlingsplan, ... de här 
tjänsterna kan vi reducera, det är möjligt, och det här kan vi gneta på när det 

gäller material, och så vidare.” 
 

Enligt Lindvall (refererande till Otley 1977) ställs det speciella krav på ambitionsnivå när det 
gäller målformulering och utvärdering gällande budgeten. ”Svåruppnåeliga mål – men även 
möjliga att nå - anses allmänt vara inspirerande”. Viljan till ansträngning stärks enligt 
vedertagna uppfattningar bland berörda.499 Nilsson, Norén – Winsell & Djärv menar att klara 
centrala mål, riktlinjer och kontroll krävs för att mål ska nås i en decentraliserad 

                                                
496 Hallin, Bo & Sven Siverbo, Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård, 2003:65-66 
497 Christensen, Tom, m.fl, Organisationsteori för offentlig sektor, 2005:111 
498 Björk, Lars, et al, Att behärska Föränderligheten, 1992:29 
499 Lindvall, Jan, Verksamhetsstyrning – Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, 
2001:176 
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organisation.500 Målen finns inte bara övergripande på kliniken utan finns även nere på 
teamnivå. Verksamhetschefen: 
 

”Varje team gör varje år en liten enkel utvecklingsplan för det kommande årets 
arbete och den skall innehålla tre till fem realistiska och uppnåbara mål. Och det 
här har varit jättebra. Räknar man tre mål gånger tjugo team så blir ju det sexti.” 

 
Heide, Johansson & Simonsson (refererande till Kitchen & Daly) anser att om ett 
förändringsprojekt ska lyckas eller inte är beroende av kommunikationen som är mycket 
betydelsefull i sammanhanget. Kommunikationen ska driva förändringsprocessen framåt men 
också skapa trygghet och känsla av att man ingår i ett ordnat sammanhang.501 Inom kliniken 
är alla mål kommunicerade med all personal och vem som har ansvaret har klargjorts. 
Verksamhetschefen: 
 

”… d.v.s. att vi har haft samlingar där vi har gått igenom varenda mål, alltså vad 
de står för, vad det är vi skall uppnå, vem det är som har ansvaret osv.…” 

 
Jacobsen & Thorsvik (refererande till Vroom & Deci, 1992, Latham, 1979, Luthans 1995) 
menar att effekten av mål kan vara motiverande på de anställda. Det är svårt att veta vilken 
riktning man ska arbeta mot utan mål. De menar även (refererande till Gullick 1937, Simon 
1945, Drucker 1955, Marsch & Simon 1958, Cyirt & Marsch 1963 och Statskonsult 1989) att 
målen i organisationer har en funktion att vara styrande, genom att de sätter gränser för de 
anställdas beteende och att de ger riktlinjer för arbetet.502 Sjuksköterskan: 
 

”… den vägen följer vi och har man klara direktiv är det mycket enklare att jobba 
med någonting, än när man har en krokig stig och inte vet liksom, nu är vi på det 

hållet, nää men nu går vi däråt, det är liksom, så.” 
 
Skärvad & Olsson menar att strategiska mål utgörs av mer konkreta målformuleringar och 
utgångspunkten är affärsidén.503 Rosell & Lundén menar att för att nå företagets strategiska 
mål måste det finnas samstämmighet mellan både medarbetares och ledarens målsättningar 
och personliga mål.504 Det handlar alltså om att skapa en gemensam bild hos samtliga. Enligt 
Anthony & Govindarajan så är det centrala syftet i ett ekonomistyrningssystem att se till att 
målöverensstämmelsen (goal congruence) är hög, men de anser att i denna imperfekta värld 
så finns det inte någon klar överensstämmelse mellan individens mål och organisationens 
mål.505 Lindvall menar att styrningen bör utformas på ett sådant sätt att det som är bra för 
aktören även är bra för helheten.506 Detta är viktigt för att alla ska arbeta mot samma mål.  
En av avdelningscheferna:  
 

                                                
500 Nilsson, Ewa, Eva, Norén-Winsell, Sigbritt Djärv, Administration och arbetsledning i vård och omsorg, 
1999:60 
501 Heide, Mats, Catrin, Johansson & Charlotte Simonsson, Kommunikation och organisation, 2005:27 
502 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:53 
503 Skärvad, Per – Hugo & Jan Olsson, Företagsekonomi 100, 2003:419-420 
504 Rosell, Lennart & Björn Lundén, Ledarskap – Praktisk handbok för företagare och chefer, 1997:35 
505 Anthony, Robert N& Vijay Govindarajan, Management control systems, 2003:93 
506 Lindvall, Jan, Verksamhetsstyrning - Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, 
2001:48 
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”… om du gick ut och frågade alla vad vi är till för; så ska alla ge ett svar som 
ligger någonstans inom samma härad. Det är det här vi är till för. Det är detta 
som är vår viktigaste uppgift, … Man har en gemensam bild av vad det är vi är 

till för, vem vi är till för, vad mitt uppdrag är.” 
 
Verksamhetschefen beskriver sina egna mål för verksamheten och vad som är drivkraften. 
Verksamhetschefen: 
 

”Det som driver mig, det är ju att jag vill ha en verksamhet där vi känner allihop 
att vi växer och utvecklas och förbättras och har en god arbetsmiljö, det är 

viktigt.” 
 
Vision 
Vision är ett begrepp som står för en bild av hur utvecklingen av organisationen ska se ut i 
framtiden. Det som utformar visionen är ofta ledningen av ett företag och även politikerna när 
det gäller offentliga organisationer. Syftet med visionen är att ge ramar för utformningen av 
strategi, mål och affärsidé samtidigt som den skall engagera och motivera de anställda (med 
hänvisning till Roos m.fl. 1998).507 Landstingets vision är: ”att främja hälsa och ge en god 
vård på lika villkor till invånarna i Blekinge”.508 Genom affärsidén ges organisationen en 
identitet dvs. vad organisationen kan åstadkomma och vad den står för. Visioner och visionära 
mål formuleras utifrån affärsidén. Enligt Skärvad & Olsson finns det många gånger ingen klar 
skiljelinje mellan begreppen vision, mål och affärsidé.509 
 
I verksamhetsplanen för 2006 finns verksamhetsidé för både Habiliterings- och 
Rehabiliteringsenheterna: 
 
Verksamhetsidé för Habiliteringsenheten: 

 

”Genom samverkande insatser bidrar vi till att personer med funktionshinder är 
delaktiga i samhället och har en god livskvalitet.” 

 
Verksamhetsidé för Rehabiliteringsenheten: 
 

”Att genom samordnade insatser tillsammans med patienten skapa optimala 
förutsättningar för att återvinna bästa möjliga funktions- och aktivitetsförmåga 

samt psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande.” 
 

(Verksamhetsplanen 2006 för Habiliterings - och rehabiliteringskliniken) 
 
Heide m.fl. (refererande till Normann (1975) anser att en vision måste kombineras med 
konkreta och omedelbara åtgärder, om visionen ska kunna förverkligas, annars blir visionen 
meningslös.510 Med hänvisning till Howard (1998) så är det chefens uppgift att ständigt söka 
bättre och nya vägar genom att måla upp en vision om en mer spännande och bättre framtid 
och på så vis utmana rådande synsätt.511 Ahltorp menar att ett visionärt ledarskap är att se 
framåt och att ha en bild, en slags vision, av hur det kommer att se ut när målen är uppnådda, 
                                                
507 Heide, Mats, Catrin Johansson & Charlotte Simonsson, Kommunikation och organisation, 2005:119 
508 Landstingsplan 2006-2008, Landstinget Blekinge, s 7 
509 Skärvad, Per – Hugo & Jan Olsson, Företagsekonomi 100, 2003:419 
510 Heide, Mats, Catrin, Johansson & Charlotte Simonsson, Kommunikation och organisation, 2005:124 
511 Ibid. s 101 
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samt ha förmågan och viljan att förmedla detta till medarbetarna.512 Verksamhetschefen anser 
att det är viktigt att kunna förmedla en vision om en bättre framtid efter genomfört 
besparingsarbete. Verksamhetschefen: 
 

”Vi skall stå bättre rustade, det vill säga att man måste också inge hopp och en 
slags vision om en god framtid… Att ledningen verkligen står upp i den blåsten 

då och förklarar varför det är så här och på nåt sätt står upp för, det man liksom 
rullar igång. Och sen också ger hoppet. Det är också viktigt. Nu skall vi igenom 

det här, men det kommer en bättre framtid.” 
  

”… man måste kunna skönja nå’nting, en väg mot nå’nting som blir bättre.” 
 

BSC 
Balanserad styrning med det balanserade styrkortet lanseras som ett hjälpmedel för att 
strukturerat, enkelt och överskådligt kunna planera och följa upp verksamheten på olika 
nivåer inom landstinget genom att utgå från och följa upp ur olika perspektiv, där ett av 
perspektiven är ekonomi. Införandet är tänkt successivt.513 I verksamheter som inte har vinst 
som sitt syfte är det balanserade styrkortets flermålssyn både lockande och rimliga, men Olve, 
Roy & Wetter är samtidigt lite skeptiska och menar att det är svårt att mäta prestationer. Men 
tanken med styrkortet är att på ett överskådligt sätt kunna beskriva det väsentliga kring hur en 
verksamhet kan lyckas.514 Gällande införandet av balanserat styrkort på den studerade 
kliniken så har kliniken kommit längst i jämförelse med övriga kliniker på sjukhuset. 
Verksamhetsplanen för 2006 är t ex, utformat som ett balanserat styrkort. Men införandet har 
än så länge handlat om den övergripande kliniknivån och först till hösten kommer 
avdelningarna att införa modellen och då även ha utbildning för personalen. Längst inom 
kliniken har dock arbetsterapiavdelningen kommit. Detta beroende på ett samarbete med ett 
annat sjukhus som arbetat med BSC under en längre tid och nu planerar de att införa 
balanserat styrkort även på individnivå till hösten. Det balanserade styrkortet är tänkt att 
användas som system för utveckling, med visionen om förbättrad verksamhet. 
Verksamhetschefen:  
 

”… du får ett synliggörande av måtten som blir en slags feedback till personalen. 
Så det tror jag kan öka engagemanget och delaktigheten … Fördelen med 

balanserade styrkort, det är måtten, att du får fundera över det här med mått och 
vad som kan konkretisera vägen mot målen på ett annat sätt.” 

 
Men samtidigt ses den som en modell ”i raden”. Verksamhetschefen: 
 

”Jag har ingen övertro på den här tekniken eller den här modellen på nå’t sätt, 
absolut inte!… Däremot så kan man säkert öka så att säga den ekonomiska 

medvetenheten och den ekonomiska komponenten i målarbetet genom balanserat 
styrkort. Det tror jag.” 

 

                                                
512 Ahltorp, Birgitta, Rollmedvetet ledarskap – om chefsroller och ledningsstilar i strategisk samverkan 
1998:166-167. 
513 Landstingsplanen 2006-2008, Landstinget Blekinge, s 20 
514 Olve, Nils-Göran, Jan Roy & Magnus Wetter, Balanced Scorecard i svensk praktik, 1999:277,37 
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Holmgren Brunsson menar att det saknas empiriskt belägg som visar att balanserat styrkort 
leder till att göra verksamheten mer effektiv. Modellen är tänkt att bidra till lönsamhet, 
ordning och effektivitet, men, med hänvisning till Clayman 1987 är det naivt att förutsätta 
samband mellan dessa faktorer.515 Ewing och Samuelsson är inte heller odelat positiva och 
menar att om man inte skall stämplas som förändringsovilliga eller gammalmodiga har det 
gällt att hänga med. Men de anser att det gäller att inte okritiskt anamma dem utan att det 
handlar om att utifrån den egna organisationens utveckling och situation utveckla ledning och 
styrning.516 På kliniken är meningarna lite delade, men där finns en förhoppning att metoden 
skall bidra till en bättre vård genom att öka engagemang och delaktighet hos personalen i 
samband med att mål och mått bestäms, uppnås och mäts. En av avdelningscheferna: 
 

”… alltså, det handlar inte om att metoden i sig är bra, utan det är det 
engagemang som man kan uppmana för att göra det och det får man bara fram 
om man själv konstruerar och är aktiv och inte nåt som man härmar, tror jag.” 

 
Styrkan i modellen ligger enligt Olve, Roy & Wetter, i själva framtagandeprocessen genom 
att många medarbetare deltar i diskussion och analys kring företagets förutsättningar, 
inriktning och resultat.517 Att kommunikationen kan öka genom balanserad styrning bekräftas 
på kliniken. Överläkaren: 
 

”… jag kan tänka mig att alla dom diskussioner och möten, det är ju bara det 
förbättrad kommunikation.” 

 
Ljungberg & Larsson anser att syftet med att mäta det är att ge kunskap och ger många 
exempel på vad mätning av olika faktorer leder till; motiv till förbättringar, skapandet av ett 
gemensamt språk, tydliggör samband mellan input och output, identifierar problem, beredskap 
för handling och styrning genom fokusering bland andra. Förutsättningen är dock att man 
mäter rätt saker och mäter på rätt sätt.518 En av avdelningscheferna: 
 

”Ja, jag tror att det är ett bra sätt att förbättra vården. Det tror jag. Tydligare 
blir det ju i och med att man mäter och då förhoppningsvis så ser man ju att när 
man fokuserar på ett visst område … kan mäta och se att det har blivit bättre.” 

 
På kliniken har man varit aktiv och arbetat med ett annat målverktyg; TÖFT (tidsbestämt, 
önskvärt, framtida tillstånd) som används när det gäller habiliterings- och 
rehabiliteringsplanerna. Man har varit och är mycket nöjd med denna metod där målen anses 
enklare och tydligare än i BSC. Men ledningen har samtidigt varit mycket drivande när det 
gäller införandet av BSC och ser fördelar med de mått och mål som är kopplade till modellen. 
Verksamhetschefen: 

 
” … det här kan bli ett bra målstyrningssystem, som är gripbart, och förståbart 
och som ger feedback på alla nivåer… som hjälper oss, som understödjer oss att 
gå framåt och utvecklar och förbättrar vår verksamhet, Så jag tror ändå på det.” 

 

                                                
515 Holmblad Brunsson, Karin, Ekonomistyrning om mått, makt och människor, 2005:161 
516 Ewing, Per & Lars A Samuelsson, Styrning med balans och fokus, 2002:7,11 
517 Olve, Nils-Göran, Jan Roy & Magnus Wetter, Balanced Scorecard i svensk praktik, 2004:276,273 
518 Ljungberg, Anders & Everth Larsson, Processbaserad verksamhetsutveckling, 2001:223-226 
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Verksamhetschefen anser dock inte att det balanserade styrkortet har bidragit till att vända 
underskottet i budgeten till ett budgetutfall i balans. Verksamhetschefen: 
 

”Nej, det har det inte (med bestämd ton) Alltså då hade vi inte balanserat 
styrkort, när vi var i den ekonomiska krisen 2004.” 

 
Sammanfattning 
 

I detta sista perspektiv som handlar om utveckling, mål och vision har vi velat 
tydliggöra dessa faktorers betydelse för en effektiv ekonomistyrning. Utan dessa 
faktorer finns knappast några förutsättningar för ett positivt budgetutfall. Det måste 
finnas en vilja och ett mål gällande den ekonomiska ställningen och 
verksamhetsutvecklingen. Vi har beskrivit omorganisationen som var jobbig för 
personalen, speciellt på rehab avdelningen, men där ledningsgruppen och 
verksamhetschefens visionära ledarstil drivit på och bidragit till ett framgångsrikt 
förändringsarbete. Förändring av verksamheten ses som en ständig pågående process 
och både målarbete och utvecklingsarbete har prioriterats upp, samtidigt som det gäller 
att hitta en balans. Både hab. och rehab. enheten har nedskrivna verksamhetsidéer, som 
tydliggör deras uppdrag och ger en identitet och en gemensam målbild vilket är viktigt 
för att kunna nå effektivitet i verksamheten. Dock finns inte det ekonomiska 
perspektivet med. Det balanserade styrkortet (BSC) har införts tidigt på kliniken och 
införandeprocessen kommer att fortsätta till hösten på avdelnings- och även delvis på 
individnivå. BSC ses som en metod för att tydliggöra den ekonomiska komponenten 
men även ett sätt att förbättra vården och att vara ett målstyrningssystem. Dock har inte 
BSC bidragit till klinikens positiva budgetutfall. 

 
Nästa kapitel 
 

I nästa kapitel, som vi valt att kalla slutsats & resultatdiskussion, skall vi besvara vår 
frågeställning och redogöra för hur vi ser på klinikens ekonomistyrning, samtidigt som 
vi gör en sammanfattning av studien. Vi kommer även att presentera en flödesmodell 
gällande ekonomistyrningen på kliniken och göra jämförelser med andra 
uppsatsresultat. 
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5. Slutsats & Resultatdiskussion 
 

I detta kapitel kommer vi att besvara uppsatsens frågeställning och vi kommer även att 
motivera våra ställningstaganden. Vi kommer även att presentera en flödesmodell för 
ekonomistyrningen på den studerade kliniken. 
 
Det har varit mycket intressant att studera en verksamhet inom den offentliga sektorn och dess 
förutsättningar och förmåga att hålla fastställd budget. Helt klart är att ledning och styrning 
inom hälso- och sjukvården är en fråga om en svår balansgång; å ena sidan krav från politiskt 
håll att tilldelad budgetram inte får överskridas, och å andra sidan samtidigt inte ge avkall på 
vårdkvalitet och produktion av det som hälso- och sjukvårdslagen kallar ”god vård”. I 
synnerhet som begreppet ”god vård” inte är operationellt och att det dessutom saknas 
egentliga incitament för ett effektivt resursutnyttjande.519 Balansgången handlar även om att 
kunna hantera den offentliga sjukvårdens många aktörer som alla vill ha inflytande och som 
vill kunna påverka organisering och utveckling utifrån sina särintressen. Som vi inledningsvis 
redogjorde för kan även organisationer inom offentliga sektorn betraktas som företag och att 
ekonomiska principer bör gälla även där, slår bland andra Ax, Johansson och Kullvén fast.520 
På den studerade kliniken har en omorganisation ägt rum där verksamheter från två olika 
kliniker slagits ihop till den nuvarande Habiliterings- och Rehabiliteringskliniken. Vid den 
aktuella sammanslagningen fanns ett underskott i budgeten och målsättningen var att få 
budgetutfallet i balans. Det som gjorde oss intresserade var att budgetutfallet nu var i balans 
till skillnad från på många andra kliniker. Och vi ställde oss då frågan på vilket sätt man har 
kunnat effektivisera ekonomistyrningen och undrade samtidigt vilka de faktorer/aktiviteter är 
som har medverkat till att få budgetutfallet i balans. Vi undrade också över i vilken grad 
införandet av det balanserade styrkortet (BSC) på kliniken hade medverkat till det positiva 
budgetutfallet. Vad har vi då funnit i vår undersökning? 
 
Jo, Hab./rehab.kliniken har visat att det går att få en effektiv ekonomistyrning i offentlig 
sektor, dvs. enligt vår definition; ”En medveten styrning av en verksamhets aktiviteter i en 
budgetkopplad verksamhet, så att balanskravet både nås och upprätthålls, dvs. att 
budgetutfallet ligger inom budgetramen och att det ekonomiska resultatet (helst) visar 
kostnader som understiger intäkterna/anslaget.” Genom systematisk och målinriktad 
styrning och genom samverkande faktorer, med tonvikt på ett ledarskap som både är 
professionellt, visionärt och ”okombinerat”, där personalen ses som en viktig resurs och där 
det finns en klar strategi och målsättning att hålla verksamhetens kostnader inom anvisad 
budgetram, har måluppfyllelse nåtts. Viktiga förutsättningar är dock en rimlig budgetram i 
förhållande till ett tydligt och realistiskt uppdrag, samt en ändamålsenlig organisering med 
”bra” medarbetare. Övriga studerade faktorer har också haft betydelse och krävs för att få en 
effektiv ekonomistyrning och kan dessutom ses som indikatorer på i vilken grad ledarskapet 
och förutsättningarna för verksamheten främjar den effektiva ekonomistyrningen. Vår studie 
visar även att det finns ett samband, som vi kommer att presentera i form av en flödesmodell 
i slutet av detta kapitel, mellan de sex olika studerade kategorierna i vår EES-analysmodell.  
Det balanserade styrkortet har däremot inte bidragit till det positiva budgetutfallet på kliniken 
eftersom införandet har skett långt senare. 
 

                                                
519 Anell, Anders, Från central planering till lokalt ansvar - Budgeteringens roll i landstingskommunal sjukvård, 
1990:66-72 
520 Ax, Christian, Christer Johansson & Håkan Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2005: 13-14, 46 
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Med okombinerat ledarskap menar vi ett ledarskap som inte samtidigt är kombinerat med 
någon annan yrkeskarriär. Detta att kombinera chefskapet med annan yrkeskarriär har varit 
och är vanligt inom sjukvården, speciellt för läkare på verksamhetschefsnivå. Ledarskap 
kräver både tid och engagemang och ”man skall inte tro att man kan vara både chef och 
medarbetare samtidigt”, som Nilsson, Norén-Winsell & Djärv uttrycker det,521 och om det 
finns en stark lojalitet till det egna yrkeskollegiet kan dessutom helhetssynen bli lidande och 
ledarskapet bli otydligt, hävdar t ex. Axelsson.522 Med det professionella ledarskapet menar vi 
ett ledarskap där ledaren/chefen har goda ledaregenskaper och utbildning i att leda, är duktig 
på att leda, kan skapa samhörighet och handlingskapacitet, genom att ta tillvara kapaciteten 
inom organisationen på ett professionellt sätt och genom att förmedla organisationsmålen 
både inåt och utåt samt har en god kommunikativ förmåga med organisationsmedlemmarna, 
vilket mer och mer betonas som viktigt när det gäller ledarskap.523 Det visionära ledarskapet 
innebär enligt Ahltorp bl.a. att både kunna se framåt och samtidigt att ha en bild (vision) av 
hur det kommer att se ut när de övergripande målen har nåtts samt att ha viljan och förmågan 
att kunna förmedla denna vision till medarbetarna. De visar vägen, ställer mål även på 
individnivå, är förebilder genom sina handlingar och skapar på så vis möjligheter för 
delaktighet hos medarbetarna. Ett visionärt ledarskap fordrar dessutom att man är synlig som 
chef och att man vistas mycket tillsammans med sina medarbetare.524  
 
Vår undersökning visar att ledarskapets utmärkande drag, dvs. personligheten hos 
ledaren/chefen och hur ledarskapet hanteras, samt ledarskapets förhållningssätt till 
organisationens mål och målsättningar, och inte minst anvisad budgetram, har stor betydelse 
och har varit en av de avgörande faktorerna för styrningen och uppslutningen kring 
budgetmålet på den studerade kliniken. Ledarskapet har blivit tydligt och utmärkande inom 
kliniken och verksamhetschefen anses av de intervjuade som mycket kompetent, lyhörd, 
strukturerad och drivande. Han bedriver ett ledarskap som synliggör både sig själv och 
medarbetarna, har visioner och mål som kommuniceras ut i verksamheten och är mån om att 
medarbetarna är delaktiga i processerna och verksamhetsutvecklingen och kan känna 
förtroende. Han anser att det är viktigt att alla medarbetare får information och feedback och 
han är ofta ute bland personalen och pratar med alla. En fördel, som framkommer som mycket 
positivt i intervjuerna, är att verksamhetschefen inte delar sin tid med annan yrkeskarriär 
parallellt, vilket är vanligt inom hälso- och sjukvården, utan har möjlighet att enbart fokusera 
på chefskapet. Till saken hör att verksamhetschefen inte har någon tidigare erfarenhet av 
sjukvård, utan rekryterades ursprungligen från en annan organisation. Detta ses inte som 
något negativt, utan tvärtom betonades de goda ledaregenskaperna och möjligheten att helt 
kunna engagera sig i chefsfrågorna, och som fördel sågs dessutom att någon lojalitetskonflikt 
därför inte föreligger med någon av de olika yrkesgrupperna inom kliniken. Det blir således 
inte heller någon konflikt mellan sjukvårdens parallella hierarkier; den medicinska och den 
administrativa.525 Den gängse uppfattningen är dock att ledaren/chefen måste ha god 
kompetens och sakkunskap inom det ämnesområde som man är satt att syssla med,526 men att 
verksamhetschefen för sina uppgifter har erforderlig kompetens ligger på landstingets 
                                                
521 Nilsson, Ewa, Eva Norén –Winsell, Sigbritt Djärv, Administration och arbetsledning i vård och omsorg, 
1999:139 
522 Axelsson, Lilian, Den svenska hälso- och sjukvården styrning och ledning – en delikat balansakt, 2000:56 
523 Christensen, Tom, et al, Organisationsteori för offentlig sektor, 2005:130-131 
524 Ahltorp, Birgitta, Rollmedvetet ledarskap– om chefsroller och ledningsstilar i strategisk samverkan, 
1998:161-167 
525 Aidemark, Lars-Göran, Vårdens ekonomi i förändring, 1998:12 
526 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:487 
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ansvar.527 Förståelsen för och kunskapen om vårdprocesserna och betydelsen av dess olika 
flöden kan vara liten utan tidigare vårderfarenhet eller vårdutbildning, vilket kan få negativa 
konsekvenser, men vår studie visar att kunskap om och förståelse för verksamheten kan 
tillägnas efterhand och med stöd från medicinskt professionella. Även andra chefer inom 
kliniken får beröm för gott ledarskap, och verksamhetschefen poängterar vikten av en stark 
ledningsgrupp, som drar åt samma håll, för att få en bra verksamhet med bra måluppfyllelse. 
Vi hävdar således att det är ledarens utmärkande drag/personlighet samt förhållningssätt till 
mål och målsättningar som är avgörande för hur ledarskapet utövas, inte primärt kunskap om 
verksamheten, vilket kan gå stick i stäv med mångas uppfattning. Även annan forskning 
bekräftar dock att den viktigaste ledarskapskompetensen är just personligheten.528  
 
Vår studie visar också att ett tydligt och klart uppdrag i kombination med en rimlig budget i 
förhållande till uppdraget är grunden för en verksamhet och har varit en avgörande faktor för 
den effektiva ekonomistyrningen på kliniken och är även en förutsättning för ledarskapet och 
ses som en trovärdighetsfråga. I samband med omorganisationen har uppdraget tydliggjorts 
och ett tydligt uppdrag är viktigt även för organisationsidentiteten, menar Heide, Johansson 
& Simonsson,529 och därmed hur medarbetarna sluter upp kring vision och mål. I vår studie 
har vi inte närmare studerat budgetförutsättningarna, men i samband med omorganisationen 
gjordes en viss budgetjustering för att mer passa den nya verksamheten, och vi har uppfattat 
klinikens nuvarande budgetram som förhållandevis rimlig i förhållande till uppdraget. En 
ändamålsenlig organisering av verksamheten är också av avgörande betydelse för den 
effektiva ekonomistyrningen och det ligger på verksamhetsledningens och landstingets 
ansvar, att verksamheten organiseras så att den främjar kostnadseffektivitet och även 
tillgodoser god kvalitet i vården och hög patientsäkerhet. Brorström, Haglund & Solli 
påpekar att för att betecknas som en effektiv organisation är det dessutom viktigt att kunna 
tolka omvärldens signaler och kunna anpassa både organisation och verksamhet till nya 
förutsättningar och krav från organisationens omgivning.530 På kliniken har 
organisationsförändringen och verksamhetsutvecklingen varit framgångsrik med bl.a. 
samordningsvinster som följd och det verkar finnas en tendens inom sjukhuset att det gamla 
klinikbegreppet håller på att luckras upp och att den organisatoriska indelningen mer och mer 
sker efter andra grunder som främjar ändamål och effektivitet i verksamheten. Samtidigt som 
en större organisation kan ge samordningsvinster, kan dock den personliga kommunikationen 
medlemmarna emellan bli sämre, vilket påpekas av Jacobsen & Thorsvik,531 och som en av 
avdelningscheferna nämner. Till en organisations struktur räknas även medarbetarna (och 
cheferna) och i våra intervjuer framkommer att kliniken är bemannad med både ”bra” 
medarbetare och ”bra” chefer. Att kunna rekrytera ”rätt” personer till en verksamhet är ett 
styrmedel som främjar den effektiva ekonomistyrningen eftersom ”bra” medarbetare både 
har kompetens och kan motiveras till att utföra bra prestationer532, vilket fanns en 
medvetenhet om. 
 

                                                
527 Ibid. s 39 
528 Boëthius, Stefan & Martin Edhin, Det osynliga ledarskapet – Sveriges främsta ledare ger sin syn på 
framtidens ledarskap, 2000: 84,17-18 
529 Heide, Mats, Catrin Johansson & Charlotte Simonsson Kommunikation & Organisation, 2005:169 
530 Brorström, Björn, Anders Haglund & Rolf Solli, Extern- och internredovisning i kommuner och landsting, 
1998:273  
531 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:122 
532 Ewing, Per & Lars A Samuelsson, Styrning med balans och fokus, 2002:14 
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Enligt traditionell ekonomistyrning så handlar styrningen inom en organisation om att nå 
ekonomiska mål,533 och som tidigare har beskrivits så har Landstinget Blekinge krav på att 
Blekingesjukhusets ekonomiska resultat ska motsvara budgeterade medel, vilket sjukhuset 
har haft svårigheter med. Enligt både controllern och klinikekonomen har budgeten generellt 
sett inte haft någon styrande effekt och det är generellt mycket svårt att hålla kostnaderna 
inom anvisad budgetram. Budgeten ses mer som en historisk kvarleva som inte är anpassad 
till verksamheterna och som endast räknas upp med vissa fasta procent varje år. Men det som 
är slående inom den studerade kliniken är budgetsynen. Budgeten är styrande och 
budgetramen accepteras av samtliga intervjuade. Man anser att för de pengar man har blivit 
tilldelad har man att bedriva verksamhet för och inget mer, vilket i praktiken innebär att 
verksamheten måste anpassas till budgetramen. Att hemligheten ligger i att vården inom flera 
enheter inom kliniken är så kallad planerad förnekas, utan det handlar om att planera. Och 
det påpekas att om verksamheten är oplanerad måste det finnas reserver för det oplanerade 
och man måste planera på ett annat sätt. ” ”Det är inte för att vi har en planerad verksamhet 
som gör att vi håller budgeten, utan det är för att vi har planerat för att vi har en planerad 
verksamhet”, som avdelningschefen på habiliteringsenheten uttrycker det. Inom kliniken har 
man jobbat mycket med ekonomin, och det upplevs att ekonomifrågorna mer och mer har 
kommit i fokus inom organisationen som helhet, pga. det stora underskottet i budgeten på 
sjukhuset. Detta ökade ekonomifokus kan ju också vara en bidragande faktor till den ökade 
medvetenheten om ekonomins betydelse för verksamheten. 
 
För att få budgetutfallet i balans på kliniken gjordes initialt både en analys och en 
handlingsplan och det påpekades att det egentligen inte fanns några genvägar utan det 
handlade om att ”sätta verksamheten under lupp”, styra upp situationen och att hålla igen på 
kostnaderna samt att följa upp ofta och regelbundet. Det påpekades också att kostnader som 
överstiger budgetramen inte accepteras utan ”en mycket god förklaring” och att det handlar 
om att vara goda förebilder som ledare och att kunna motivera.534 Ett utmärkande drag hos en 
effektiv organisation är enligt Brorström, Haglund & Solli att ”tilldelade resurser används på 
ett ändamålsenligt sätt”,535 och ett effektivt sätt att få ned personalkostnaderna inom 
budgetramen i samband med omorganisationen var att införa den så kallade 
”tvättstugemodellen” vilken man fortsatt jobbar mycket aktivt med. Liukkonen bekräftar att 
effektiva personalredovisningsrutiner och effektiv bemanningsplanering är viktigt i 
tjänsteföretag eftersom personalkostnaderna utgör en stor del av budgeten 536. Och det 
påpekades av de intervjuade att det är personalkostnaderna som man kan påverka allra mest 
och att personalen har ”piskan” på sig att inte dra över! Det påpekades också att samarbete är 
viktigt och att det är allas ansvar att kostnaderna hålls inom budgetramen samt att det handlar 
om att vara kostnadsmedveten i allt man gör och att som ledning vara förebilder. Det fanns 
dock en viss frustration över att man inte hade mer resurser och de intervjuade menade att 
med mer resurser kunde man göra mer och en högre kvalitetsnivå kunde hållas. Men det 
påpekades samtidigt att ett sådant tankesätt egentligen inte finns, utan att det handlar om att 
anpassa verksamheten istället och man såg inte heller något alternativ till budgeten som 
styrmedel. Någon speciell belöning förväntade man sig inte, men hotet om förändringar i 
verksamheten eller ändrade förutsättningar för t ex. semesterperioderna fanns där om inte 

                                                
533 Ax, Christian, Christer Johannsson & Håkan Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2005:14-15 
534 Ahltorp, Birgitta, Rollmedvetet ledarskap– om chefsroller och ledningsstilar i strategisk samverkan, 1998:171 
535 Brorström, Björn, Anders Haglund & Rolf Solli, Extern- och internredovisning i kommuner och landsting, 
1998:273  
536 Liukkonen, Paula, Ekonomisk styrning inom sjukvården, 1994:21-22 
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budgetramen kunde hållas. Men trots detta hot så är det inte vanligt, enligt vare sig 
klinikekonom eller controller, med denna budgetsyn ute på klinikerna, och en förutsättning 
anser vi är chefens/ledarens inställning och att det finns en både tydlig och målinriktad 
administrativ ledning, men även att budgetramen är rimlig, vilket Grevé också påpekar.537 
Viktigt är även att synsättet på budgeten kommuniceras ut till medarbetarna och att 
kostnadsmedvetenheten främjas inom alla yrkesgrupper, inte minst läkarna, och om så 
behövs att omfördelning av budgetmedel kan göras, så att rimliga förutsättningar finns för de 
olika enheterna att klara ekonomin, vilket också verksamhetschefen påpekar. På kliniken 
finns en klar strategi och framtagen handlingsplan för detta. Det påpekades dock att det inte 
går att påverka kostnaderna för utomlänsvården eller de förlorade intäkter som blir följden 
om kommunen har plats till de utskrivningsklara patienterna innan betalningsansvaret 
inträder. Det var även svårt att påverka kostnaderna för hjälpmedel och för alla prover och 
undersökningar som de oplanerade patientinläggningarna på strokeavdelningen genererar. 
Det påpekades också att alla läkare inte var kostnadsmedvetna, vilket Jönsson & Rehnberg 
menar är ett problem när det gäller att kunna utnyttja resurserna inom vården på ett så 
kostnadseffektivt sätt som möjligt och ett huvudproblem inom sjukvården är att ansvar inte 
följer med möjlighet och rätt att påverka kostnaderna, menar Jönsson & Rehnberg.538  
 
Vår studie har således visat att synen på budgeten och att vara kostnadsmedveten till stor del 
är beroende av ledarens/chefen förhållningssätt, och denna faktor/aktivitet kan då ses som en 
indikator på hur ledaren/chefens förhållningssätt är och hur starkt ledarskapet är i 
kombination med förutsättningarna och stödet för verksamheten. Det påpekades dock att det 
inte går att styra budgeten efter verksamhetens behov och att budgeten, trots viss justering, i 
princip ligger oförändrad sedan flera år, trots totalt förändrad verksamhet. Detta kändes 
frustrerande och vi anser att resurstilldelningen till klinikerna behöver ses över och optimeras 
och vara baserad på uppdrag och t.ex. en regelbunden patientbaserad kostnadsredovisning 
som mått på utförda prestationer, istället för en historisk stel budgetram som inte alls är 
anpassad efter den verksamhet som bedrivs. Detta skulle enligt Jönsson & Rehnberg kunna 
öka effektiviteten ytterligare.539 För att lyckas med ekonomistyrningen krävs också, menar 
Brorström, Haglund & Solli, att de ansvariga ges en ekonomisk referensram, d.v.s. ges 
utbildning i ekonomi och att detta då med stor sannolikhet kommer att öka intresset för 
ekonomifrågorna.540 Verksamhetschefen menade att det inom offentlig verksamhet är dåligt 
med ekonomiutbildning för cheferna, och att det egentligen inte är acceptabelt med tanke på 
de stora summor som många chefer har ansvar för att förvalta.  
 
Kommunikation och informationsförmedling främjar delaktighet och anses viktig inom 
kliniken, både informellt och formellt, och att kommunicera ekonomi anses ha bidragit till att 
få budgeten i balans genom att medarbetarna har fått förståelse och kunskap samt accepterat 
målen för organisationen och kunnat översätta dessa till handling.541 Det har visats i en 
undersökning att produktionsnivån nåddes snabbare och t.o.m. ökade när personal var 
delaktiga i besluten.542 Även den externa kommunikationen anses viktig med tanke på att 
klinikens verksamhet då blir synlig utåt vilket handlar om legitimitet och tilldelning av 

                                                
537 Grevé, Jan, Budget, 1996:194-195 
538 Jönsson, Bengt & Clas Rehnberg, Effektivare sjukvård, 1987:76,78-81 
539 Ibid. s 82-84 
540 Liukkonen, Paula, Ekonomisk styrning inom sjukvården, 1994:22 
541 Heide, Mats, Catrin, Johansson & Charlotte Simonsson, Kommunikation & organisation, 2005:19 
542 Angelöw, Bosse, Det goda förändringsarbetet – Om individ och organisation i förändring, 1991:95,98 
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resurser. Verksamhetschefen bjuder in till och stimulerar till dialog och nöjer sig inte bara 
med enkelriktad kommunikation. Arbetsmiljön betraktas som mycket god och sjuksköterskan 
menar att en god arbetsmiljö och även en god kvalitet i vården följer med ”bra” chefer. Men 
det påpekades samtidigt att omorganisationen har lett till ett högre och stressigare 
arbetstempo. Arnetz tar upp att stress bland personalen kan vara ett hot mot vårdkvaliteten 
och i en studie har det visats att det finns ett samband mellan patientskattad vårdkvalitet och 
vårdpersonalens arbetsmiljö.543 I vår studie har vi inte närmare studerat kvalitetsaspekter, men 
i och med att ekonomin har prioriterats upp på kliniken, kan det finnas risk för kvalitetsbrister. 
Det är lätt att om budgeten blir en ”tvångströja” kan kvaliteten i vården bli lidande. Rooke 
varnar exempelvis för att när de ekonomiska förutsättningarna är begränsade och direktiv 
finns att ”budgeten till varje pris måste hållas”, kan detta leda till att antingen inte några 
pengar avsätts alls till kvalitetsförbättringar eller att medel avsätts till områden som i ett kort 
perspektiv är lätta att mäta och identifiera vad gäller kvaliteten i vården.544 Det gäller att vara 
uppmärksam på att ett budgetutfall som överensstämmer med budgetramen inte behöver vara 
liktydigt med ”god vård” och upprätthållandet av en hög vårdkvalitet. ”… det gäller ju att ha 
balans”, menar t ex en av de intervjuade cheferna och Jacobsen & Thorsvik påminner om att 
den övergripande målsättningen inte får glömmas.545 Det påpekades också att både 
habilitering och rehabilitering är mycket tids- och resurskrävande och att arbetssättet i team 
ses som mycket positivt och som en styrka, men att det även tar tid och på så vis är ett 
resurskrävande arbetssätt, som kan kännas mindre effektivt.  
 
Att ha tydliga mål, en vision och ett levande utvecklingsarbete främjar den effektiva 
ekonomistyrningen. Och Björk m.fl. menar att ett tydligt och inspiratoriskt ledarskap som är 
målstyrt och pådrivande och som kan skapa förståelse för organisationens värderingar och 
strategier är en förutsättning för framgångsrika företags förändringsarbeten.546 Vad gäller 
klinikens utveckling har verksamhetschefen en vision om en klinik där alla växer, utvecklas 
och förbättras och där arbetsmiljön är god. Verksamhetschefen är vidare mycket mån om att i 
utvecklings- och förändringsarbete motivera och inspirera, ”pusha på”, lyssna, skapa 
tydlighet, struktur och rutiner och samtidigt förmedla ett framtidshopp till medarbetarna, 
vilket vi ser som en del i det visionära ledarskapet. Rosell & Lundén menar att det måste 
finnas en samstämmighet mellan medarbetarnas och ledarens målsättningar och de personliga 
målen för att de strategiska målen i företaget skall kunna nås.547, vilket även påpekades av en 
av avdelningscheferna. Det handlar då om att skapa en gemensam bild hos samtliga och även 
kunna se helheten. Förändring av verksamheten ses som en ständigt pågående process och 
både målarbete och utvecklingsarbete har prioriterats upp inom kliniken, vilket ses som 
positivt och ligger i linje med den framtagna strategin. Men samtidigt påpekade en av 
avdelningscheferna att det finns en stressfaktor och att en tydligare gränsdragning mellan hur 
mycket tid som ska ägnas åt patientarbete kontra utvecklingsarbete önskas och att det gäller 
att hitta en balans även här. Både mål och vision har blivit tydligare i den nya organisationen 
och ”ingen har fått vara kvar och stampa”. Det påpekades dock att de politiska målen inte 
alltid stämmer överens med den medicinska professionens mål, att man känner sig begränsad 
och inte kan utveckla verksamheten som man vill och att riktlinjer ändras och att det kan 
finns risk för/farhågor att vissa patientgrupper bitvis glöms bort eller blir lågt prioriterade.  

                                                
543 Arnetz, Bengt (red), Riskhantering inom hälso- och sjukvård, 1998:17 
544 Rooke, Liselotte, Ewa Idvall (red), Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad, 1996:130-132 
545 Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2002:65 
546 Björk, Lars, m.fl., Att behärska Föränderligheten, 1992:61  
547 Rosell, Lennart & Björn Lundén, Ledarskap – Praktisk handbok för företagare och chefer, 1997:35 
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Gällande omorganisationen på rehab.avdelningen har både personal och läkare blivit mer 
flexibla i sina arbetssätt. Det påpekades att man numera inte är så bunden till de olika teamen, 
att de är mer” upplösta” och att patienterna kan ligga kvar på samma sal under hela vårdtiden 
och att akut- och rehab.teamronderna nu är gemensamma. Samarbetet har således ökat inom 
avdelningen, vilket har gynnat verksamheten. Utveckling handlar även om personalens 
kompetensutveckling och på kliniken är man noga med att få ut så mycket som möjligt av de 
kompetensutvecklingspengar som finns, vilket är ett led i den effektiva ekonomistyrningen, 
men det påpekades samtidigt att det inte rör sig om så mycket pengar. Detta är 
anmärkningsvärt eftersom t.ex Ahltorp menar att personalens kompetensutveckling är ett 
nyckelord i dagens företagande548, och ett mycket angeläget område, anser t.ex. även Nilsson, 
Norén-Winsell & Djärv. De menar att utveckling av kompetensen är nödvändigt för att 
resurserna ska kunna tas tillvara på bästa sätt och för att kunna uppnå både hög produktivitet, 
effektivitet och god kvalitet i arbetet samt för att kunna möta både dagens och morgondagens 
krav.549 Vi menar då att kompetensutveckling generellt är ett mycket väsentligt område och 
måste prioriteras högt.  
 
Bra ekonomisk uppföljning är också ett krav för att få en effektiv ekonomistyrning, likaså att 
återkoppling av resultat sker till alla medarbetare. Regelbunden uppföljning, både ekonomisk 
och annan, anses betydelsefull inom kliniken för att man ska veta om man har uppnått/eller 
inte har uppnått det man har satt som mål.550 Att regelbundet återkoppla resultat, att ge 
feedback, ses även det som viktigt för att alla medarbetarna ska bli medvetna om vilka resultat 
som uppnåtts och för att kunna känna delaktighet och engagemang. Ett sätt som praktiseras är 
att bl.a. sätta upp pressmeddelanden på anslagstavlan när ett mål har utvärderats och att 
premiera goda resultat symboliskt är också viktigt på kliniken, t ex i form av tårta till alla 
medarbetarna eller bara muntligt.  
 
Gällande i vilken grad det balanserade styrkortet har medverkat till att få budgetutfallet i 
balans blir svaret inte alls. Detta på grund av att det balanserade styrkortet inte var infört när 
sammanslagningen ägde rum och det negativa budgetutfallet var som störst. Men det påpekas 
att styrkortet hade kunnat vara ett hjälpmedel för kommunikation i samband med 
förändringsarbetet och man ser positivt på de möjligheter styrkortet kan bidra med gällande 
planering och uppföljning av verksamheten framöver, samtidigt som man inte har någon 
övertro på tekniken eller modellen. Det finns dock en förhoppning om att både den 
ekonomiska medvetenheten och den ekonomiska komponenten i målarbetet skall öka och att 
det skall kunna bli ett hjälpmedel för fortsatt utveckling och förbättring av verksamheten. 
Detta tankesätt och ledningens drivkraft anser vi har varit bidragande till det, i jämförelse med 
andra kliniker, tidiga införandet. 
 
Vi hävdar således, med stöd i vår studie, att goda chefsegenskaper, dvs. personligheten och 
inte yrkeskunskaper, måste få väga tungt vid rekrytering och att ledaren/chefen, åtminstone på 
medelstora och stora kliniker och avdelningar, okombinerat måste kunna få ägna sig åt 
chefskapet utan att behöva dela sin tid och kombinera chefskapet med en annan yrkeskarriär 

                                                
548 Ahltorp, Birgitta, Rollmedvetet ledarskap – om chefsroller och ledningsstilar i strategisk samverkan, 
1998:44-48 
549 Nilsson, Ewa, Eva, Norén-Winsell & Sigbritt Djärv, Administration och arbetsledning i vård och omsorg, 
1999:174 
550 Nilsson, Ewa, Eva Norén – Winsell & Sigbritt Djärv, Administration och arbetsledning i vård och omsorg, 
1999:166 
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samtidigt. Detta innebär att en karriärväxling måste ske om chefen rekryteras från den egna 
verksamheten, annars finns risk för ett otydligt ledarskap,551 att helhetssynen kan bli lidande 
och att det blir svårt att hinna med sitt chefskap. Vi menar dessutom att ekonomisk utbildning 
är viktig för alla i chefsställning, både för förståelsen av verksamhetens ekonomiska villkor, 
men även för hur de ekonomiska frågorna skall hanteras så att en effektiv ekonomistyrning 
kan uppnås. Uppdraget måste också vara tydligt och rimligt, likaså budgetramen i 
kombination med en ändamålsenlig organisering där medarbetarnas kompetens och möjlighet 
att motiveras till bra prestationer ingår i förutsättningarna för ledarskapet och den effektiva 
ekonomistyrningen. Vi hävdar vidare att övriga studerade faktorer/aktiviteter; b) budgetsyn 
och kostnadsmedvetenhet, d) kommunikation, information och arbetsklimat, e) uppföljning 
och återkoppling av resultat, samt f) utvecklingsarbete, mål och vision, också är viktiga och 
krävs för att få en effektiv ekonomistyrning och att de även kan ses som indikatorer på hur 
ledarskapet utövas, men även hur förutsättningarna och stödet för verksamheten och 
ledarskapet är, dvs. uppdraget, styrningen och organiseringen. Viktigt är, när de ekonomiska 
aspekterna prioriteras upp, att kvalitetsaspekten, patientsäkerheten och den övergripande 
målsättningen inte får glömmas. Vi anser även, för att ekonomistyrningen skall bli ännu 
effektivare, att resursfördelningen måste utgå ifrån uppdrag, verksamhet och utförda 
prestationer samt att kompetensutveckling resursmässigt måste prioriteras högt.  
 
Vi är medvetna om att vår slutsats inte är generaliserbar efter att endast ha studerat en klinik. 
Andra verksamheter har andra förutsättningar och där kanske andra faktorer måste samverka 
för att samma resultat ska kunna uppnås. Men enligt vår studie har samtliga studerade 
faktorer/aktiviteter haft betydelse och krävts för att få en effektiv ekonomistyrning på den 
studerade kliniken och även haft ett samband med varandra. Sambandet mellan de sex 
studerade kategorierna, som det ser ut enligt vår tolkning av det empiriska materialet, har vi 
åskådliggjort i en flödesmodell. 

 

                                                
551 Axelsson, Lilian, Den svenska hälso- och sjukvården styrning och ledning – en delikat balansakt, 2000:56 
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5.1 Flödesmodell för EffektivEkonomistyrning (EES) på Hab./Rehab.kliniken, 
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Figur 3. Flödesmodell för EffektivEkonomistyrning (EES) på Hab./Rehab.kliniken. 

 
Ovanstående flödesmodell är en modell som sammanfattar vårt uppsatsresultat och visar både 
på ett samband och ett specifikt flöde mellan EES-analysmodellens sex kategorier och 
måluppfyllelsen. Att observera är att de fyra mindre cirklarna kan ses som indikatorer på 
ledarskapets förhållningssätt och utmärkande drag, samt på uppdrag, styrning och 
organisering.  
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5.2 Jämförelse med andra uppsatsresultat 
 

Vi instämmer med Lundahl i hennes slutsats, angående kommunikationens betydelse i 
offentliga organisationer, att kommunikationen inom en organisation måste vara framträdande 
och har väsentlig betydelse för ekonomistyrningen, men vi anser dock inte att den som 
begrepp kan isoleras ifrån t.ex. ledarskapet, utan vi anser att en god kommunikation inom en 
organisation är en följd av ett bra ledarskap. Betydelse har även hur organisationen är 
utformad och på medarbetarna själva. Vi håller dock med Lundahl om att kommuniceras inte 
information ut till samtliga i organisationen, finns det risk för att den inte tolkas på rätt sätt 
och vi stödjer även att kommunikation kan vara en motivationsfrämjande faktor när det gäller 
feedback och återkoppling av resultat.552 Cedergren & Landgren skriver i sin kandidatuppsats 
om budget som styrmedel att det är politikerna som sätter ramarna för Blekingesjukhuset, 
eftersom det är en politiskt styrd organisation, och att det sedan är klinikernas uppdrag att se 
till så att verksamheten bedrivs inom budgetramarna. När det gäller vårt arbete har vi inte 
studerat resursfördelningen, men vi kan konstatera att klinikledningen ser som sitt uppdrag att 
verksamheten skall bedrivas inom fastställd budgetram. Klinikledningen på vår studerade 
klinik har accepterat budgetramen och man har fokus på att göra det bästa man kan med de 
tilldelade resurserna, men vi stödjer Cedergren & Landgren i deras slutsats att politikerna 
borde se över hur resursfördelningen ser ut för Blekingesjukhuset och att man mer ska utgå 
från verksamhetens behov kopplat till uppdraget när man fastställer budgetramen för de olika 
verksamheterna. Slutsatsen att rätt information och kunskap till de anställda vid en 
omorganisation leder till ökad motivation har också visat sig inom den klinik som vi har 
studerat.553  

 
5.3 Teoretiskt och praktiskt kunskapsbidrag 
 

Enligt Björklund och Paulsson skall en uppsats ge som resultat både ett praktiskt och ett 
teoretiskt kunskapsbidrag relaterat till tidigare kunskap.554 
 
Eftersom vi i litteraturen inte har hittat någon motsvarande analysmodell som den vi har 
presenterat, anser vi att vårt teoretiska kunskapsbidrag är den empiriskt genererade EES-
modellen och dess begreppsdefinition. Vår förhoppning är att den kan bli användbar som 
analysmodell i likartade studier med liknande frågeställning som den vi har i vår uppsats. Vi 
anser även att flödesmodellen, som sammanfattar vårt resultat, ger ett teoretiskt bidrag genom 
att öka kunskaperna kring vilka faktorer/aktiviteter som påverkar måluppfyllelsen och vilka 
samband som finns mellan de olika kategorierna.  
 
Det praktiska bidraget anser vi är att visa på en offentlig verksamhet där man har lyckats att få 
budgetutfallet inom ramen för anvisad budget och därmed kan denna verksamhet fungera som 
det goda exemplet och stå som modell för andra verksamheter inom den offentliga sektorn där 
effektiv ekonomistyrning är målet. Flödesmodellen, som sammanfattar vårt resultat, anser vi 
även är praktiskt användbar, genom att visa på samband och vara modell för de målstyrande 
aktiviteterna i verksamheten. 

                                                
552 Lundahl, Marie, Magisteruppsats: Interaktiv ekonomistyrning och effektivitet i offentliga organisationer – En 
studie i två landsting, 2006:76 
553 Cedergren, Annelie & Jenny Landgren, Kandidatuppsats: Budget som styrmedel – En studie av 
Blekingesjukhuset och S:t Görans sjukhus i Stockholm, 2005: 60-61. 
554 Björklund, Maria & Ulf Paulsson, Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera, 2003:122 
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6. Framtida forskning 
 

Som framtida forskning skulle det vara intressant att studera även andra kliniker och deras 
förutsättningar för effektiv ekonomistyrning. Det skulle även vara intressant att göra 
jämförelser mellan olika kliniker och studera varför vissa kan hålla sig inom budgetramen och 
andra inte. Vad är det som skiljer? Finns det olika förutsättningar eller är det andra faktorer? 
Intressant är även att genom enkät eller liknande till samtliga medarbetare, få en ännu mer 
komplett bild av verksamheten och dess styrmekanismer, påverkansfaktorer samt resultat och 
effekter. 
  
Det vore även intressant att studera Blekingesjukhusets budgetprocess och hur den påverkar 
klinikernas förutsättningar och motivation att hålla ett budgetutfall i balans. Ett annat 
studieobjekt är Landstinget Blekinges resursomvandlingsmodell. Vad finns det egentligen för 
kriterier när anslagen fördelas mellan de olika förvaltningarna, finns det kriterier som 
motsvarar verksamhet och verklighet överhuvudtaget? Här kan även en jämförande studie 
mellan olika landstings resursomvandlingsmodeller vara intressant.  
 
Att närmare studera den politiska styrningen och dess inverkan på hälso- och sjukvårdens 
bedrivande och förutsättningar är även det ett intressant framtida forskningsområde. 
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Bilaga 1  Empiriskt material 
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Klinikekonom Stab  2006-04-26  
Controller  Sjukhusförvaltningen 2006-04-27 
Verksamhetschef  Hab./Rehab.kliniken 2006-05-30  
Avdelningschef  Habiliteringsavd. 2006-05-30  
Avdelningschef  Rehabiliteringsavd. 2006-05-30  
Överläkare o stf VC Hab./Rehab.kliniken 2006-06-05 
Avdelningschef  Arbetsterapiavd. 2006-06-08  
Sjuksköterska Rehabiliteringsavd.  2006-06-08 

 
Dokument 
 

Blekingesjukhusets budget- och verkställighetsplan 2005 –2007  
Landstingsplanen 2006 – 2008, Landstinget Blekinge 
Ledningens huvuduppgifter OH-material tillhandahållet av verksamhetschefen 20060530 
Strategier för kostnadsmedvetenhet OH-material tillhandahållet av verksamhetschefen  

20060530 
Teamens utvecklingsplaner för 2006, Habiliterings- och Rehabiliteringskliniken 
Verksamhetsberättelser inklusive bokslut 2003 Rehabiliteringskliniken, Blekingesjukhuset 

Karlshamn – Karlskrona,  
Verksamhetsberättelse inklusive bokslut 2003 Habiliteringskliniken, Blekingesjukhuset 
Verksamhetsplan för Habiliterings- och Rehabiliteringskliniken 2006, Blekingesjukhuset 
Årsbokslut Habiliterings- och Rehabiliteringskliniken 2004 – 2005, Blekingesjukhuset 
 
Elektroniska källor 
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Bilaga 2  Intervjuformulär verksamhetschef 
 

Frågor till Verksamhetschefen, Hab./Rehab kliniken, Blekingesjukhuset 
– OK att namnge kliniken i studien? 
 

Personliga  
1. Hur länge har du haft den befattning du har nu?  
2. Arbetar du 100 % som chef eller har du även någon annan arbetsuppgift? 
3. Före omorganisationen, då Hab./Rehab inte var en gemensam klinik, vad hade du för 

befattning då?  
4. Hur upplevde du omorganisationen? a) positivt? b) negativt? – På vilket sätt? 

5. Vad har du för utbildning? 

6. Har du någon ekonomisk utbildning? Om ja; - Hur lång?  
 

Allmänna om kliniken 
7. När var omorganisationen - Vilka kliniker/delar av verksamheter berördes av 

omorganisationen när den här kliniken skapades? 

8. Vilken typ av verksamhet bedrivs inom kliniken nu? 
9. Vad var orsaken till omorganisationen?  

– Fanns det ekonomiska motiv till omorganisationen? – Om ja; - Vilka? 
– Fanns det även andra motiv till omorganisationen? – Om ja; - Vilka? 

10. Vilka är klinikens styrkor och svagheter?  
11. Hur är arbetsklimatet/arbetsmiljön inom kliniken? – Bättre eller sämre jämfört med 

tiden vid omorganisationen?  – På vilket sätt? - Kan du ange orsaken till det? 
 
Ekonomi och ekonomistyrning 

12. Hur ser ekonomi och budgetutfallet ut på kliniken idag? – Om budget i 
balans/överskott; Vilka faktorer har inverkat till detta? – Om budgetunderskott;  
– Varför? 

13. Hur var ekonomi och budgetutfallet vid tiden för omorganisationen? – Om underskott 
vid tiden för omorganisationen; – Vad berodde underskottet på? – Var de tilldelade 
resurserna för knapphändiga? – Annan anledning? 

14. Är de tilldelade resurserna tillräckliga för nuvarande verksamhet? Om nej; - Varför 
inte? 

15. Har du möjlighet att styra ekonomin och budgetutfallet? (olika styrmedel) – Om ja; - 
Hur då? - Anser du att något av tillgängliga styrmedel är bättre än något annat?           
Om nej; - Varför anser du att du inte har några möjligheter att styra ekonomin? 

      16. Hur ser du på budgeten som styrmedel?  
17. Vad händer om kliniken inte kan hålla sin budget? 
18. Finns det någon drivkraft för att hålla budgeten? Om ja; - a) belöning? b) bestraffning?  

Om nej; - Varför tror du att inga incitament finns?  
19. Vad anser du är viktigt för att kliniken ska fungera på ett bra sätt?  
20. Vad lägger du i begreppet effektivitet? – Anser du att ni driver en effektiv 

verksamhet? Om ja; - På vilket sätt? Om nej; - Varför inte? 

21. Vad lägger du i begreppet effektiv ekonomistyrning? 
22. Anser du att personalen inom kliniken är kostnadsmedveten och arbetar 

kostnadseffektivt? Om ja; - På vilket sätt? Om nej; - Varför inte? 
 
 



 
 

         

 
Införandeprocessen av BSC 

23. När togs och vem tog beslutet att införa BSC på kliniken?  a) allmänt direktiv från 
sjukhusledningen b) eget initiativ c) annan anledning - pilotprojekt? 

24. Vad var syftet med införandet av BSC? 
25. När påbörjades införandet av BSC på kliniken?  
– Vilka har varit delaktiga inom kliniken?  

26. Har ni haft någon utbildning i BSC före införandet? Om ja; – Vilka har deltagit i 
utbildningen?  Om nej; - Varför har ni inte haft någon utbildning? 

27. Hur långt har ni kommit i införandeprocessen inom kliniken? 
a) kliniknivå b) avdelningsnivå c) teamnivå – Om ja; - Hur har ni lyckats nå ända 

hit? 
28. Hur tycker du att införandet av BSC har påverkat verksamheten? – Har ni stött på 

några svårigheter vid införandet av BSC? . Om ja; - Vilka svårigheter? Om nej; - 
Varför inte? 

29. Hur långt fram ligger din klinik jämfört med andra kliniker i införandeprocessen av 
BSC? – Vad är anledningen till att ni har nått så långt? (till teamnivå) – Vad har varit 
den största pådrivningskraften?   

 
Strukturen på BSC på kliniknivå (Se s 54 i BSC) 

30. Vad har ni för övergripande vision och strategi för kliniken?  
31. Vilka perspektiv har ni valt? – Vad är anledningen till de valda perspektiven?  
32. Vilka mål och mått har ni tagit fram inom respektive perspektiv?  

– Vem/vilka har varit delaktiga i framtagandet av målen och måtten? 
– Finns det någon som är ansvarig för måluppfyllelsen? 

33. Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna? (för att nå målen) 
– Vad baseras de på? 

34. Vilka nyckeltal använder ni er av inom respektive perspektiv?  
– Vad avser de att mäta?  

35. Har ni upprättat handlingsplaner i enlighet med BSC konceptet, Om ja; - vilka? Om 
nej; - Varför inte? 

 
Allmänt om BSC och verksamheten (Se s 54 i BSC) 

36. Vad finns det för olika mål med klinikens olika verksamheter? a) politiska b) 
administrativa c) medicinska – Är målen tydliga? – Är de nedskrivna? – Går dessa mål 
att förena? Om ja; - På vilket sätt då? Om nej; - Varför inte? - Är något mål viktigare 
än något annat? 

37. Har ni i era mål och mått för det BSC fått med de politiska, administrativa och 
medicinska aspekterna? Om ja; - har någon konflikt uppstått mellan de olika 
aspekterna i framtagandet av styrkortet? - På vad sätt? 

38. Hur används BSC i den dagliga verksamheten? – Anser du att BSC är en välintegrerad 
del i verksamheten? Om ja; - På vilket sätt? Om nej; - Varför inte? 

39. Vilken roll har du som verksamhetschef i BSC-processen?  
40. Är det fördelar med BSC? – Om ja; - Vilka? – Har du några förväntningar på BSC 

inför framtiden? – Finns det några nackdelar, som du ser det?  
41. Har ni i era mål och mått för BSC fått med de politiska, administrativa och medicinska 

aspekterna? Om ja; - har någon konflikt uppstått mellan de olika aspekterna i 
framtagandet av styrkortet? Om nej: - Varför inte? 

42. Vad händer om ni inte uppnår målen och måtten inom varje perspektiv?  
 



 
 

         

 
Uppföljning av BSC och verksamheten samt kommunikation 

43. Vilka rapporter anser du är nödvändiga för att kunna ha kontroll över ekonomin?  
–    Har du tillgång till de rapporterna idag? - Är mängden rapporter lagom? Om nej;  
    - varför inte? 

44. Hur ofta sker sammanställningar av den ekonomiska ställningen inom kliniken? 
45. Hur sprids informationen om den ekonomiska ställningen inom kliniken och till vilka?  
46. Anser du att du får relevant information om ekonomin? (från sjukhusledningen, från 

staben, från AC) 
47. Anser du att relevant information om ekonomin når ut till de anställda inom kliniken? 

a) från sjukhusledningen b) från dig Om nej; - Varför inte? 
48. Hur sker uppföljningen av det balanserade styrkortet?– Hur ofta följer ni upp 

överensstämmelsen mellan måtten och målen i det balanserade styrkortet? – Vem 
ansvarar för det?  

49. Anser du att BSC är användbart både i det kortsiktiga som det långsiktiga 
perspektivet? Om ja; - Hur långt och på vilket sätt? Om nej; - Varför inte? 

50. Anser du att kommunikationen inom kliniken har förändrats efter införandet av BSC? 
Om ja; - På vilket sätt? 

51. Tror du att personalen känner en ökad delaktighet i avdelningens/klinikens verksamhet 
efter införandet av BSC jämfört med i den ordinarie budgetprocessen? Om ja; . På 
vilket sätt? Om nej; . Varför inte? 

 
Avslutande frågor 

52. Har du märkt några förändringar i sättet att se på ekonomin under åren som du arbetat 
inom landstinget? Om ja; - hur då? Om nej; - Hur ser man/har man sett på ekonomin? 

53. Har din syn på ekonomi förändrats sedan införandet av BSC? Om ja; - På vilket sätt? 
54. Anser du att landstinget håller på att överge den klassiska ekonomistyrningen med 

budget som styrmedel för att övergå till verksamhetsstyrning med bl.a. BSC som 
ekonomiskt styrmedel? Om ja; - Vad kan detta bero på? 

56. . Vilka faktorer har medverkat/bidragit till att ni lyckats vända den ekonomiska 
situationen på kliniken? – Vad har varit den mest avgörande /viktigaste orsaken ? 

57. Anser du att införandet av BSC i sig har haft avgörande betydelse för 
ekonomi/budgetutfallet eller har andra faktorer inverkat? Om ja; - På vilket sätt?         
– Vilka andra faktorer? 

 
 
 
 
Tack för vänligt deltagande och att du tog dig tid med oss!



 
 

         

Bilaga 3  Intervjuformulär avdelningschef 
 

Frågor till Avdelningscheferna, Hab./Rehab kliniken, Blekingesjukhuset 
Avdelning:_____________ OK att namnge avd i studien?____ 
 
Personliga 

1. Hur länge har du haft den befattning du har nu?  
2. Arbetar du 100 % som chef eller har du även någon annan arbetsuppgift? 
3. Före omorganisationen, då Hab./Rehab inte var en gemensam klinik, vad hade du för 

befattning då? 
4. Hur upplevde du omorganisationen? a) positivt? b) negativt? – På vilket sätt? 

5. Vad har du för utbildning? 

6. Har du någon ekonomisk utbildning? Om ja; - Hur lång?  
 

Allmänna om avdelningen 
7. Vilken typ av verksamhet bedrivs inom avdelningen? – Hur länge har den här 

verksamheten bedrivits? 
8. Innebar omorganisationen någon förändring i avdelningens struktur eller verksamhet? 

Om ja; - På vilket sätt? 
9. Vad var orsaken till omorganisationen?  

– Fanns det ekonomiska motiv till omorganisationen? Om ja; - Vilka? 
– Fanns det även andra motiv till omorganisationen? Om ja; - Vilka? 

10. Vilka är avdelningens styrkor och svagheter?  
11. Hur är arbetsklimatet/arbetsmiljön inom avdelningen/kliniken? – Bättre eller sämre 

jämfört med tiden vid omorganisationen? – På vilket sätt? – Kan du ange orsaken till 
det? 

 
Ekonomi och ekonomisk styrning 

12. Hur ser ekonomi och budgetutfallet ut på avdelningen idag? – Om budget i 
balans/överskott; Vilka faktorer har inverkat till detta? – Om budgetunderskott; 
– Varför? 

13. Hur var ekonomi och budgetutfallet vid tiden för omorganisationen? – Om underskott 
vid tiden för omorganisationen; – Vad berodde underskottet på? – Var de tilldelade 
resurserna för knapphändiga? – Annan anledning? 

14. Är de tilldelade resurserna tillräckliga för nuvarande verksamhet? Om nej; - Varför 
inte? 

15. Har du möjlighet att styra ekonomin och budgetutfallet? (olika styrmedel) Om ja; - 
Hur då? - Anser du att något av tillgängliga styrmedel är bättre än något annat? Om 
nej; – Varför anser du att du inte har några möjligheter att styra?   

16. Hur ser du på budgeten som styrmedel?  
17. Vad händer om avdelningen/kliniken inte kan hålla sin budget? 
18. Finns det någon/några drivkrafter (er) för att hålla budgeten? Om ja; - a) belöning? b) 

bestraffning? Om nej; - Varför tror du att inga incitament finns?  
19. Vad anser du är viktigt för att avdelningen ska kunna fungera på ett bra sätt?  

20. Vad lägger du i begreppet effektivitet? – Anser du att ni driver en effektiv 
verksamhet? Om ja; - På vilket sätt? Om nej; - Varför inte?   

21. Vad lägger du i begreppet effektiv ekonomistyrning? 



 
 

         

22. Anser du att personalen inom avdelningen/kliniken är kostnadsmedveten och arbetar 
kostnadseffektivt? Om ja; - På vilket sätt? Om nej; - Varför inte? 

Införandeprocessen av BSC 
23. När togs och vem tog beslutet att införa BSC på kliniken/avdelningen?  a) allmänt 

direktiv från sjukhusledningen b) eget initiativ c) annan anledning - pilotprojekt? 
24. Vad var syftet med införandet av BSC?  
25. När påbörjades införandet av BSC på avdelningen?  
– Vilka har varit delaktiga inom avdelningen i införandeprocessen?  

26. Har ni haft någon utbildning om BSC innan införandet? Om ja; - vilka deltog? Om 
nej; - Varför har ni inte haft någon utbildning? 

27. Hur långt har ni kommit i införandeprocessen inom avdelningen? 
b) kliniknivå b) avdelningsnivå c) teamnivå – Om ja; Hur har ni lyckats nå ända 

hit? 
28. Hur tycker du att införandet av BSC har påverkat verksamheten? – Har ni stött på 

några svårigheter vid införandet av BSC?  Om ja; - Vilka svårigheter? Om nej; - 
Varför inte? 

29. Hur långt fram ligger din avdelning jämfört med andra avdelningar i 
införandeprocessen av BSC? – Vad är anledningen till att ni har nått så långt? (till 
teamnivå) – Vad har varit den största pådrivningskraften?   

 
Strukturen på BSC på avdelningsnivå (Se s 54 i BSC) 

30. Vad har ni för övergripande vision och strategi för avdelningen?  
31. Vilka perspektiv har ni valt? – Vad är anledningen till de valda perspektiven?  
32. Vilka mål och mått har ni tagit fram inom respektive perspektiv?  

– Vem/vilka har varit delaktiga i framtagandet av målen och måtten? 
– Finns det någon som är ansvarig för måluppfyllelsen? 

33. Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna? (för att nå målen) 
– Vad baseras de på?  

34. Vilka nyckeltal använder ni er av inom respektive perspektiv?  
– Vad avser de mäta?  

35. Har ni upprättat handlingsplaner i enlighet med BSC konceptet, Om ja; - Vilka? Om 
nej; - Varför inte? 

 
Allmänt om BSC och verksamheten (Se bl.a. s 54 i BSC) 

36. Vad finns det för mål med avdelningens verksamhet? a) politiska b) administrativa c) 
medicinska – Är målen tydliga? – Är de nedskrivna? – Går dessa mål att förena? Om 
ja; - På vilket sätt då? Om nej; - Varför inte?  – Är något mål viktigare än något annat? 

37. Hur används BSC i den dagliga verksamheten? – Anser du att BSC är en välintegrerad 
del i verksamheten?  Om ja; - På vilket sätt? Om nej; - Varför inte? 

38. Har ni i era mål och mått för det BSC fått med de politiska, administrativa och 
medicinska aspekterna? Om ja; - har någon konflikt uppstått mellan de olika 
aspekterna i framtagandet av styrkortet? - På vad sätt? 

39. Vilken roll har du som avdelningschef i BSC-processen? 
40. Är det fördelar med BSC?  Om ja; - Vilka? – Har du några förväntningar på BSC inför 

framtiden? – Finns det några nackdelar, som du ser det?  
41. Har ni i era mål och mått för BSC fått med de politiska, administrativa och medicinska 

aspekterna? Om ja; - har någon konflikt uppstått mellan de olika aspekterna i 
framtagandet av styrkortet? Om nej: - Varför inte? 

42. Vad händer om ni inte uppnår målen och måtten inom varje perspektiv?  



 
 

         

 
Uppföljning av BSC och verksamheten samt kommunikation 

43. Vilka rapporter anser du är nödvändiga för att kunna ha kontroll över ekonomin?  
 – Har du tillgång till de rapporterna idag? – Är mängden rapporter lagom? Om nej;  
    – Varför inte? 

44. Hur ofta sker sammanställningar av den ekonomiska ställningen på avdelningen? 
45. Hur sprids informationen om den ekonomiska ställningen inom kliniken/avdelningen 

och till vilka? 
46. Anser du att du får relevant information om ekonomin? (från VC, staben) 
47. Anser du att relevant information om ekonomin når ut till de anställda inom 

avdelningen? a) från sjukhusledningen och VC b) från dig Om nej; - Varför inte 
48. Hur sker uppföljningen av det balanserade styrkortet?– Hur ofta följer ni upp 

överensstämmelsen mellan måtten och målen i det balanserade styrkortet? – Vem 
ansvarar för det?  

49. Anser du att BSC är användbart både i det kortsiktiga som det långsiktiga 
perspektivet? Om ja; - Hur långt och på vilket sätt? Om nej; - Varför inte? 

50. Anser du att kommunikationen inom kliniken har förändrats efter införandet av BSC? 
Om ja; - På vilket sätt? 

51. Tror du att personalen känner en ökad delaktighet i avdelningens/klinikens verksamhet 
efter införandet av BSC jämfört med i den ordinarie budgetprocessen? Om ja; . På 
vilket sätt? Om nej; . Varför inte? 

 
Avslutande frågor 

52. Har du märkt några förändringar i sättet att se på ekonomin under åren som du arbetat 
inom landstinget? Om ja; - hur då? Om nej; - Hur ser man/har man sett på ekonomin? 

53. Har din syn på ekonomi förändrats sedan införandet av BSC? Om ja; - På vilket sätt? 
54. Anser du att landstinget håller på att överge den klassiska ekonomistyrningen med 

budget som styrmedel för att övergå till verksamhetsstyrning med bl.a. BSC som 
ekonomiskt styrmedel? Om ja; - Vad kan detta bero på? 

52. Vilka faktorer har medverkat/bidragit till att ni lyckats vända den ekonomiska 
situationen på kliniken? – Vad har varit den mest avgörande/viktigaste orsaken? 

53. Anser du att införandet av BSC i sig har haft avgörande betydelse för 
ekonomi/budgetutfallet eller har andra faktorer inverkat? Om ja; - På vilket sätt?          
– Vilka andra faktorer? 

 
 
 
 
Tack för vänligt deltagande och att du tog dig tid med oss!



 
 

         

Bilaga 4  Intervjuformulär läkare 
 
Frågor till Läkare, Hab./Rehab kliniken, Blekingesjukhuset 
Avdelning:_____________ 
 
Personliga 

1. Vad har du för befattning? 
2. Vilken enhet/team är du verksam inom? 
3. Före omorganisationen, då Hab./Rehab inte var en gemensam klinik, vad hade du för 

befattning då? 
4. Hur upplevde du omorganisationen? a) positivt? b) negativt? – På vilket sätt? 
5. Har du någon ekonomisk utbildning? Om ja; - Hur lång?   

 
Allmänna om kliniken/avdelningen 

6. Innebar omorganisationen någon förändring i enhetens struktur eller verksamhet? Om 
ja; - På vilket sätt? 

7. Vad tror du motivet var till omorganisationen? 
8. Vilka är enhetens/klinikens styrkor och svagheter? 
9. Hur är arbetsklimatet/arbetsmiljön inom enheten/kliniken? – Bättre eller sämre jämfört 

med vid omorganisationen? – På vilket/vilka sätt? 
 

Ekonomi och ekonomistyrning 
10. Har du någon uppfattning om hur ekonomin ser ut idag på avdelningen/ kliniken? – 

Om ja; - Hur är den? a) Om budget i balans/överskott; - Vilka faktorer har inverkat till 
detta? b) Om budgetunderskott; - Varför? Om nej; - Varför inte? 

11. Hur var ekonomi och budgetutfallet vid tiden för omorganisationen? Om underskott 
vid tiden för omorganisationen; -Vad berodde underskottet på? – Var de tilldelade 
resurserna för knapphändiga? – Annan anledning? 

12. Anser du att du får tillräckligt med information om den ekonomiska ställningen på 
kliniken? - Hur får du informationen (av vem, på vilket sätt) och hur ofta? Om nej; - 
Varför inte?  

13. I vilken utsträckning diskuteras/informeras det om de ekonomiska frågorna på 
avdelnings/klinikmötena? 

14. Diskuteras de ekonomiska frågorna även utanför avdelnings/klinikmötena? a) I vilken 
utsträckning? b) vad diskuteras? c) mellan vilka?  

15. Vad anser du är viktigt för att kliniken ska fungera på ett bra sätt?  
16. Vad lägger du i begreppet effektivitet? – Anser du att ni driver en effektiv   

verksamhet? Om ja; - På vilket sätt? Om nej; - Varför inte? 
17. Hur ser du på budgeten som ekonomiskt styrmedel och vad tycker du den fyller för 

funktion?  
18. Märker du av något övrigt medel för att styra ekonomin som cheferna/ledningen 

använder? Om ja; - vilka?  (övertidsförbud, användning av rekom. ,läkemedel, etc) 
19. Anser du att det finns någon/några drivkrafter (er) för att hålla budgeten? Om ja; -a) 

belöning? b) bestraffning? Om nej; - Varför tror du att inga incitament finns?  
20. Vad händer om avdelningen/kliniken inte kan hålla sin budget? 
21. Hur mycket tänker du på att budgeten ska hållas i ditt dagliga arbete? – Om ja; - På 

vilket sätt yttrar det sig? Om nej; Vad är anledningen till det? 



 
 

         

22. Hur kostnadseffektivt kan du arbeta som läkare? - Anser du att du arbetar 
kostnadseffektivt och är kostnadsmedveten? Om ja; - På vilket sätt? Om nej; - Varför 
inte?  

23. Anser du att dina kollegor/arbetskamrater är kostnadsmedvetna och arbetar 
kostnadseffektivt? Om ja; - På vilket sätt? Om nej; - Varför inte?  

24. Anser du att du kan påverka avdelningens/klinikens ekonomi? Om ja; - I vilken 
utsträckning och på vilket sätt? Om nej; - Varför inte?  

25. Vilket förtroende har du för sjukhusledningen, verksamhetschef och avdelningschef 
gällande de ekonomiska frågorna? 

 
Införandeprocessen av BSC 

26.  När togs och vem tog beslutet att införa BSC på kliniken/avdelningen?  a) allmänt 
direktiv från sjukhusledningen b) eget initiativ c) annan anledning - pilotprojekt? 

26. Vad var syftet med införandet av BSC?  
27. Vilka har varit delaktiga inom kliniken/avdelningen i införandeprocessen?  
        - Har du varit delaktig? Om nej; -Varför inte? 
28. Har ni haft någon utbildning om BSC innan införandet? Om ja; - vilka deltog? – Har 

du deltagit? Om nej; - Varför har ni inte haft någon utbildning? 
29. Hur långt har ni kommit i införandeprocessen? 

a. kliniknivå b) avdelningsnivå c) teamnivå – Om ja; Hur har ni lyckats nå ända 
hit?  

30. (Var du med i processen när ni fördelade ner perspektiven, målen och måtten till 
teamnivå? Om ja; - Vilken roll hade du? Om nej; - Kunde du påverka processen 
ändå?) 

31. Hur tycker du att införandet av BSC har påverkat verksamheten? – Har ni stött på 
några svårigheter vid införandet av BSC?  Om ja; - Vilka svårigheter? Om nej; - Vad 
kan anledningen vara till det? 

 
Allmänna frågor om BSC och verksamheten  

32. Vet du vilka målen är för verksamheten? Om ja; - Vad har ni för mål? – Är målen 
tydliga? - Är målen nedskrivna? Om nej; - Vad anser du orsaken kan vara till det? 

33. Är det svårt att förena de politiska, administrativa och medicinska målen för vården 
inom kliniken/avdelningen? Om ja; på vilket sätt och hur påverkar det ditt arbete?  Om 
nej; - Vad anser du orsaken kan vara till det? 

34. I vilken grad anser du att de olika målen och aspekterna för vården får utrymme i den 
dagliga verksamheten? – Är det något mål som överväger/går före de andra? –Varför? 

35. Anser du att det finns några fördelar med BSC?  Om ja; - Vilka? Om nej; - Varför 
inte? 

36. Hur upplevde du att informationen var från klinikledningen inför införandet av BSC? 
37. Hur används BSC i den dagliga verksamheten? – Hur mycket tid tar arbetet med BSC 

på avdelningen? – Anser du att BSC är en välintegrerad del i verksamheten? Om ja;  
– På vilket sätt? Om nej; - Varför inte? 

38. Har införandet av BSC påverkat arbetsklimatet/arbetsmiljön inom kliniken? Om ja;  
– På vilket sätt? 

39. Känner du dig mer delaktig i verksamheten sedan BSC infördes? Om ja; - På vilket 
sätt? Om nej? – Varför inte? 

40. Anser du att BSC är användbart både i det kortsiktiga som det långsiktiga 
perspektivet? Om ja; - Hur långt och på vilket sätt? Om nej; - Varför inte? 



 
 

         

41. Anser du att kommunikationen inom kliniken har förändrats efter införandet av BSC? 
Om ja; - På vilket sätt? 

42. Vad anser du om den nuvarande klinikens organisation och ledning?  
43. Hur sker uppföljningen av klinikens verksamhet? – Får ni feedback? 
44. Vad anser du är den största orsaken till att ni har kommit så långt i införandet av BSC 

inom kliniken? – Vad har varit den största pådrivningskraften?   
 
Avslutande frågor 

45. På vilket sätt tror/anser du att kliniken har kunnat vända den ekonomiska situationen  
på bara ett par år? – Vilken är den mest avgörande/viktigaste orsaken till vändningen 
anser du? 

46. Har du märkt några förändringar i sättet att se på ekonomin under åren som du arbetat 
inom landstinget? Om ja; - hur då? Om nej; - Hur ser man/har man sett på ekonomin? 

47. Anser du att landstinget håller på att överge den klassiska ekonomistyrningen med 
budget som styrmedel för att övergå till verksamhetsstyrning med bl.a. BSC som 
ekonomiskt styrmedel? – Om ja; - Vad kan detta bero på? Om nej; - Varför inte? 

48. Anser du att införandet av BSC i sig har haft avgörande betydelse för 
ekonomi/budgetutfallet eller har andra faktorer inverkat? 

 
 
 
 
Tack för vänligt deltagande och att du tog dig tid med oss!



 
 

         

Bilaga 5  Intervjuformulär sjuksköterska 
 
Frågor till Sjuksköterska, Hab./Rehab kliniken, Blekingesjukhuset 
Avdelning:_____________ 
 
Personliga 

1. Vad har du för befattning?  
2. Vilken avdelning/team är du verksam inom? 
3. Före omorganisationen, då Hab./Rehab inte var en gemensam klinik, var arbetade 

du då?  
4. Hur upplevde du omorganisationen? a) positivt? b) negativt? – På vilket sätt? 
5. Har du någon ekonomisk utbildning? Om ja; - Hur lång?   

 
Allmänna om kliniken/avdelningen 

6. Innebar omorganisationen någon förändring i avdelningens struktur eller 
verksamhet? Om ja; - På vilket sätt? 

7. Vad tror du motivet var till omorganisationen? 
8. Vilka är avdelningens/klinikens styrkor och svagheter?  
9. Hur är arbetsklimatet/arbetsmiljön inom avdelningen/kliniken? – Bättre eller 

sämre jämfört med vid omorganisationen? – På vilket/vilka sätt? 

 
Ekonomi och ekonomistyrning 

10. Har du någon uppfattning om hur ekonomin ser ut idag på avdelningen/ kliniken? 
– Om ja; - Hur är den? a) Om budget i balans/överskott; - Vilka faktorer har 
inverkat till detta? b) Om budgetunderskott; - Varför? Om nej; - Varför inte? 

11. Hur var ekonomi och budgetutfallet vid tiden för omorganisationen? Om 
underskott vid tiden för omorganisationen; - Vad berodde underskottet på? – Var 
de tilldelade resurserna för knapphändiga? – Annan anledning? 

12. Anser du att du får tillräckligt med information om den ekonomiska ställningen på 
avdelningen/kliniken? - Hur får du informationen (av vem, på vilket sätt) och hur 
ofta? Om nej; - Varför inte?  

13. I vilken utsträckning diskuteras/informeras det om de ekonomiska frågorna på 
avdelningsmötena? 

14. Diskuteras de ekonomiska frågorna även utanför avdelningsmötena? a) I vilken 
utsträckning? b) vad diskuteras? c) mellan vilka?  

21. Vad anser du är viktigt för att avdelningen ska fungera på ett bra sätt?  
22. Vad lägger du i begreppet effektivitet? – Anser du att ni driver en effektiv   

23. verksamhet? Om ja; - På vilket sätt? Om nej; - Varför inte? 
24. Hur ser du på budgeten som ekonomiskt styrmedel och vad tycker du den fyller för 

funktion?  
25. Märker du av något övrigt medel för att styra ekonomin som cheferna/ledningen 

använder? Om ja; - vilka?  (övertidsförbud, användning av rekom. ,läkemedel, 
etc.) 

26. Anser du att det finns någon/några drivkrafter (er) för att hålla budgeten? Om ja; -
a) belöning? b) bestraffning? Om nej; - Varför tror du att inga incitament finns?  

27. Vad händer om avdelningen/kliniken inte kan hålla sin budget? 
28. Hur mycket tänker du på att budgeten ska hållas i ditt dagliga arbete? – Om ja; - På 

vilket sätt yttrar det sig? Om nej; Vad är anledningen till det? 



 
 

         

29. Hur kostnadseffektivt kan du arbeta som sjuksköterska? - Anser du att du arbetar 
kostnadseffektivt och är kostnadsmedveten? Om ja; - På vilket sätt? Om nej; - 
Varför inte?  

30. Anser du att dina kollegor/arbetskamrater är kostnadsmedvetna och arbetar 
kostnadseffektivt? Om ja; - På vilket sätt? Om nej; - Varför inte?  

31. Anser du att du kan påverka avdelningens ekonomi? Om ja; - I vilken utsträckning 
och på vilket sätt? Om nej; - Varför inte?  

32. Vilket förtroende har du för sjukhusledningen, verksamhetschef och 
avdelningschef gällande de ekonomiska frågorna? 

 
Införandeprocessen av BSC 

33.  När togs och vem tog beslutet att införa BSC på avdelningen?  a) allmänt direktiv 
från sjukhusledningen b) eget initiativ c) annan anledning - pilotprojekt? 

34. Vad var syftet med införandet av BSC?  
35. Vilka har varit delaktiga inom avdelningen i införandeprocessen? - Har du varit 

delaktig? Om nej; - Varför inte? 
36. Har ni haft någon utbildning om BSC innan införandet? Om ja; - vilka deltog? – 

Har du deltagit? Om nej; - Varför har ni inte haft någon utbildning? 
37. Hur långt har ni kommit i införandeprocessen? a) avdelningsnivå b) teamnivå – 

Om ja; Hur har ni lyckats nå ända hit?  
38. (Var du med i processen när ni fördelade ner perspektiven, målen och måtten till 

teamnivå? Om ja; - Vilken roll hade du? Om nej; - Kunde du påverka processen 
ändå?) 

39. Hur tycker du att införandet av BSC har påverkat verksamheten? – Har ni stött på 
några svårigheter vid införandet av BSC?  Om ja; - Vilka svårigheter? Om nej; - 
Vad kan anledningen vara till det? 

 
Allmänna frågor om BSC och verksamheten  

40. Vet du vilka målen är för verksamheten? Om ja; - Vad har ni för mål? – Är målen 
41. tydliga? - Är målen nedskrivna? Om nej; - Vad anser du orsaken kan vara till det? 
42. Är det svårt att förena de politiska, administrativa och medicinska målen för 

vården inom avdelningen? Om ja; på vilket sätt och hur påverkar det ditt arbete?  
Om nej; - Vad anser du orsaken kan vara till det? 

43. I vilken grad anser du att de olika målen och aspekterna för vården får utrymme i 
den dagliga verksamheten? – Är det något mål som överväger/går före de andra? – 
Varför? 

44. Anser du att det finns några fördelar med BSC?  Om ja; - Vilka? Om nej; - Varför 
inte? 

45. Hur upplevde du att informationen var från avdelnings/klinikledningen inför 
införandet av BSC? 

46. Hur används/ kommer BSC att användas i den dagliga verksamheten? – Hur 
mycket tid tar arbetet med BSC på avdelningen? (– Anser du att BSC är en 
välintegrerad del i verksamheten? Om ja; – På vilket sätt? Om nej; - Varför inte?) 

47. Har/Tror du att införandet av BSC kommer att påverka arbetsklimatet/arbetsmiljön 
inom avdelningen? Om ja; – På vilket sätt?  

48. Känner du dig mer delaktig i verksamheten sedan BSC infördes? Om ja; - På 
vilket sätt? Om nej? – Varför inte? 

49. Anser du att BSC är användbart både i det kortsiktiga som det långsiktiga 
perspektivet? Om ja; - Hur långt och på vilket sätt? Om nej; - Varför inte? 



 
 

         

50. Anser du att kommunikationen inom avdelningen har förändrats/ kommer att 
förändras efter införandet av BSC? Om ja; - På vilket sätt? 

51. Vad anser du om den nuvarande avdelningens/klinikens organisation och ledning?  
52. Hur sker uppföljningen av avdelningens verksamhet? – Får ni feedback? 
53. Vad anser du är den största orsaken till att ni har kommit så långt i införandet av 

BSC inom kliniken? – Vad har varit den största pådrivningskraften?   
 
Avslutande frågor 

 
54. På vilket sätt tror/anser du att avdelningen/kliniken har kunnat vända den 

ekonomiska situationen på bara ett par år? – Vilken är den mest 
avgörande/viktigaste orsaken till vändningen anser du? 

55. Har du märkt några förändringar i sättet att se på ekonomin under åren som du 
arbetat inom landstinget? Om ja; - hur då? Om nej; - Hur ser man/har man sett på 
ekonomin? 

56. Anser du att landstinget håller på att överge den klassiska ekonomistyrningen med 
budget som styrmedel för att övergå till verksamhetsstyrning med bl.a. BSC som 
ekonomiskt styrmedel? – Om ja; - Vad kan detta bero på? Om nej; - Varför inte? 

57. Anser du att införandet av BSC i sig har haft avgörande betydelse för 
ekonomi/budgetutfallet eller har andra faktorer inverkat? 

 
 
 
 
Tack för vänligt deltagande och att du tog dig tid med oss! 


