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FÖRORD 
 
När det gäller ett arbete av detta slag, en magisteruppsats i företagsekonomi, som avslutar 
fyra års studier, finns ju naturligtvis en önskan att det ska bli så bra som det någonsin kan 
bli utifrån rådande förutsättningar. Således går det åt en hel del tid, rättare sagt väldigt 
mycket tid. Det kan ju tyckas vara ambitiöst och bra. Men beträffande den åtgångna tiden 
kanske det bara är halva sanningen. Till exempel finns många goda skäl att tillgå för att 
skjuta upp skrivarbetet: Jag ska bara läsa en artikel till… eller: Lite mer fördjupning inom 
området skadar nog inte…eller: Räcker verkligen det empiriska materialet? Jag borde nog 
göra någon mer intervju… Ja, så har resan varit fram till dags dato. Efter noggrann analys 
och rannsakan blir min slutsats som Enderud (1990) varnar för, att ju fler gånger man skju-
ter upp skrivandet desto svårare blir det att komma igång. Jag instämmer även i hans anti-
romantiska syn på skrivandet: ”Man gör klokt i att inte vänta på den stora och klara inspi-
rationen. Man ska hellre sätta sig vid skrivbordet och bli sittande där tills man tröttnar på 
inaktiviteten så att den olusten blir starkare än olusten att sätta igång med skrivandet”. Så 
det gjorde jag till slut och nu äntligen har jag kommit i mål.  
 
Jag vill tacka familj och vänner, som orkat lyssna på mina våndor och vedermödor och som 
med glada tillrop och uppmuntran stöttat mig, min handledare Lars Svensson ingår där. 
Förutom ett lyssnande öra, har han även bidragit med tips och goda råd under arbetets 
gång. TACK! 
 
Tack även till de respondenter som tagit sig tid och som generöst delat med sig av sina per-
sonliga erfarenheter och uppfattningar, vilket bidragit till studiens resultat. 
 
Hasslö i maj 2006 
 
Marie Lundahl 
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SAMMANFATTNING 
 
Titel:    Interaktiv ekonomistyrning och effektivitet i offentlig verksamhet 
    
Författare:    Marie Lundahl 
 
Handledare:  Lars Svensson 
 
Institution:    Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
   
Kurs:    Magisterarbete i företagsekonomi, 10 poäng 
 
Syfte:  Syftet var att undersöka om sättet att förmedla och hantera eko-

nomisk information och annan verksamhetsnära information i 
form av rapporter och/eller andra sätt att förmedla informatio-
nen på, påverkar förståelse och motivation hos individer inom 
sjukvårdsverksamhet så att det avspeglas positivt på effektivite-
ten, både vad avser ekonomi och vårdproduktion. 

 
Metod:  Magisterarbetet är en fallstudie gjord i två landsting för att för-

stå och förklara informationsförmedlingens betydelse för effek-
tiviteten i sjukvårdsproducerande verksamhet. Personliga inter-
vjuer av det semistandardiserade slaget jämte sekundärdata i 
form av interna rapporter och andra dokument användes vid da-
tainsamlingen. Analysarbetet gjordes med hjälp av kategorise-
ring av det insamlade materialet jämte ett antal datamatriser. 

 
Slutsatser:  Resultatet av studien visar att det förekommer samband mellan 

informationsförmedling, motivation, kognition och effektiviteten 
hos de studerade klinikerna. Sambanden och interaktionen mellan 
delarna yttrar sig som en gemensam organisationsdialog mellan 
individer och mellan olika nivåer inom organisationen och skapar 
en gemensam organisationserfarenhet, som resulterar i att infor-
mationen som förmedlas i organisationen får karaktären av styr-
information, som i sin tur ger upphov till en organisatorisk driv-
kraft som har en positiv inverkan på effektiviteten. 
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            ABSTRACT 
 
Title:    Interacting Management Control and Efficiency in Health Care  
   Organizations 
 
Author:    Marie Lundahl 
 
Supervisor:   Lars Svensson 
 
Department   School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course:    Master thesis in Business Administration, 10 credits 
 
Purpose:  The aim was to find out if the way of delivering economic infor-

mation and other kind of business information in reports or other 
ways, like formal meetings or different kind of informal situa-
tions, affects the comprehension and motivation by individuals in 
health care organizations in the way of positive reflecting on effi-
ciency, both regarding economy and health care production.  

 
Method:  The master thesis is a case study done in two health care organi-

zations to understand and to explain the importance and the im-
pact of information delivery on efficiency in health care organi-
zations. Semi-standard interviews has been done in collecting 
data, and some secondary data like internal reports and other 
documents has been used as well. To analyze the material catego-
rizing has been done and then data matrix has been used.  

 
Results:  The results shows that there is a connection between information 

delivery, motivation and cognitive aspects and the efficiency in 
the organizations investigated. The relations and the interaction 
between the different parts is shown as an organizational dia-
logue between individuals and between different levels in the or-
ganization, which creates a common organizational experience. 
The information delivered gets the character of controlling in-
formation, which in turn creates an organizational power which 
has a positive affect on efficiency. 
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BAKGRUND OCH PROBLEM 

1.1 INLEDANDE PROBLEMDISKUSSION 
En gynnsam utveckling av samhällelig välfärd kräver att tillgängliga ekonomiska resurser 
inom dess organisationer hanteras så att största möjliga värde erhålls. De verksamheter som 
tilldelas och förfogar över resurser, oavsett typ av organisation, måste vara effektivt organi-
serade. Kravet på effektivitet gäller för både budgetkopplade och marknadskopplade organi-
sationer (Quinn & Rohrbaugh, 1981), där ekonomistyrningen i budgetkopplade organisatio-
ner inriktas på att hålla budgeten samt på kostnadskontroll och effektivitet (Hansson & Nils-
son, 1999).  
 

1.2  SÄRDRAG HOS OFFENTLIGA ORGANISATIONER 

1.2.1 Vinstintresse saknas 
I begreppet organisation inbegrips inte enbart vinstdrivande affärsföretag, som de mark-
nadskopplade organisationerna tillhör, utan även offentliga organisationer, de budgetkoppla-
de organisationerna, såsom kommuner och landsting. Skillnaden är att dessa inte drivs med 
något vinstsyfte, utan utmaningen ligger i att med en effektiv och riktigt bedömd resursallo-
kering förvalta skatteinkomster, statliga anslag som ges samt övriga inkomster såsom till 
exempel patientavgifter. Idag finansierar landstingen sin verksamhet med skatter till ca 74%, 
statliga bidrag till 8% samt patientavgifter till 10%. Därutöver finns ett antal mindre intäkts-
slag som utgör ca 8% (Brorström, Haglund & Solli, 1999).  
 

1.2.2  Balansering av motstridiga intressen 
Trots att den offentliga verksamhetens syfte inte är att vara vinstdrivande, kan den i övrigt 
ha flera olika syften av både nationell och lokal karaktär, varför det krävs en balansering av 
olika mål och intressen (Frenckner, 1984). Balanseringen av dessa mål, både de kortsiktiga 
och långsiktiga, sker genom demokratisk, politisk styrning. Det innebär att verksamheten 
också präglas av en komplex beslutsmiljö, med motstridiga och konkurrerande förväntningar 
(Arvidsson & Lind (red), 1998). Samtidigt finns kravet att varje generation bör bära kostna-
derna för den service som den generationen beslutar om och själv konsumerar. Överskottet, 
resultatet, måste därför vara tillräckligt stort för att nuvarande servicekapacitet ska kunna 
garanteras även för nästkommande generation utan att dessa ska behöva ta ut en högre skatt 
för samma service. Därför krävs ett effektivt resursutnyttjande. Den effektiva organisatio-
nens grundläggande egenskap är, enligt ett organisationsteoretiskt synsätt, förmågan att han-
tera motstridiga intressen, det vill säga den effektiva organisationen ska ha förmåga att inom 
sig hantera och förena konkurrerande värden för att upprätthålla en balans dem emellan 
(Quinn & Rohrbaugh, 1981; Brorström, 1995). Inom landstingskommunal verksamhet hand-
lar det om att hitta balansen mellan det ekonomiskt försvarbara gentemot det mänskliga vår-
dandet med aspekter utifrån sjukvårdens etik och det humanistiska idealet om att bota oav-
sett kostnad, vilket innebär att prioriteringar måste göras eftersom resurserna är begränsade. 
Men alltför stark betoning på styrning mot budget och andra finansiella mål kan leda till-
motsatt verkan, både på individ- och organisationsnivå, mot vad som önskas uppnås (Lind-
vall, 1997). 
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1.2.3  Lagreglerad verksamhet och legitimitetskrav 
När det gäller organisatoriska frågor, liksom frågor om effektivitet och redovisning, har den 
offentliga sektorn nästan alltid det privata företaget som referensram, speciellt det stora till-
verkande företaget betraktas som den naturliga normgivaren i dessa frågor. Men beaktas bör 
att offentliga organisationer arbetar på helt andra villkor än vad privata företag gör (Pihlgren 
& Svensson, 1991; Jacobsson (red), 1997; Arvidsson & Lind (red), 1998). Till exempel har 
offentliga organisationer mer komplicerade målstrukturer (Pihlgren & Svensson, 1991) och 
begränsad handlingsfrihet, eftersom den offentliga verksamheten regleras av lagar, som ska-
par vissa restriktioner för handlandet samt att offentlig verksamhet delvis är kollektivt skat-
tefinansierad, vilket ställer särskilda krav på hantering av de ekonomiska medlen (Arvidsson 
& Lind (red), 1998). De ekonomiska krav som ställs på kommuner och landsting regleras i 
kommunallagen, där det stadgas att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hus-
hållning i sin verksamhet. Vidare finns ett legitimitetskrav på landstingen, vilka inom den 
moderna organisationsteoretiska litteraturen benämns som så kallade avspeglande organisa-
tioner. Dessa avspeglande organisationer rättfärdigar sig, eller som det heter, erhåller legiti-
mitet genom att avspegla de förväntningar som omgivningen ställer, där avspeglingen sker 
genom att visa upp förväntade egenskaper eller förväntad förmåga när det gäller dialog, be-
slut och/eller handling för att därigenom tillgodose de krav som ställs (Brorström, 1995).  
 

1.2.4 Verksamhet präglad av starka professioner 
Dessutom är landstingen en så kallad professionell organisation med ytterligare ett särdrag, 
som innebär att verksamheten präglas av starka professioner med stort inflytande på verk-
samhetens utformning (Arvidsson &Lind (red), 1998). Ekonomi och medicin har varit sepa-
rata aktiviteter i sjukvårdsorganisationer med medicin som den helt dominerande (Jacobsson 
(red), 1997). Men både politiker och administratörer har velat förändra detta förhållande och 
ställa medicinen under ekonomins regim, vilket också har skett 2005. Införande av nya tek-
niker och modeller för ekonomistyrning inom sjukvården motiveras dels av ambitionen att 
förbättra den inre effektiviteten, att få mer sjukvård för pengarna genom kostnadsansvar, och 
dels att förbättra den yttre effektiviteten genom att bedöma och utvärdera vad som görs, och 
med ledning av det, fördela resurserna.  
 
Bortsett från de särdrag som finns mellan privata företag och offentliga organisationer, finns 
flera likheter med styrningen hos budgetkopplade organisationer och i marknadskopplade 
företag. Exempelvis finns intresse av att hålla låga kostnader för till exempel kostnad per 
vårddag samt att avdelningars verksamhet följs upp. Men kombinationen av djup yrkeskun-
skap och yrkesetik har visat sig mycket motståndskraftig mot de flesta former av ekonomi-
styrning (Pihlgren & Svensson, 1991), eftersom läkarna har en starkare bindning till sitt pro-
fessionella kall – att minska lidandet, än till sitt organisatoriska – att utgå från sjukvårdens 
resurser (Kullvén, 2001). 
 
Med patienten i fokus är uppdraget att lösa vårduppgiften, det vill säga att, utifrån de värde-
ringar och normer som gäller inom sjukvårdsverksamheten, behandla patienten. Den profes-
sionella organisationens självklara patientorientering och inriktning är att tillgodose behov 
av sjukvård, som idag alltmer måste ske genom prioriteringar på grund av de begränsade 
ekonomiska resurser som finns att tillgå, samtidigt som utbudet av vården ökar genom den 
utveckling av behandlingsmetoder och tekniker som sker, vilket även utgör de förväntningar 
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som finns i samhället. Det är också förklaringen till att professionella organisationer är ex-
pansiva till sin karaktär, samtidigt som gränsdragningen mellan behov och efterfrågan är 
oklar inom sjukvårdsverksamhet. En sjukvårdsverksamhet utan ekonomiska begränsningar 
leder sannolikt till finansiella bekymmer eftersom uppgiften är att hjälpa och lindra. Men 
frågan är vilken omfattning den etiska viljan att vårda allt ska ha. Är det enbart det medi-
cinska vårdbehovet som ska ligga till grund för vård eller ska även hänsyn tas till efterfrågan 
av vård i andra syften, vilket till en ganska stor del sker idag? Problematik av det här slaget 
gör att det därför behövs produktionsbegränsningar av olika slag. Uppgiften blir då att kunna 
göra gränsdragningar och prioritera utifrån givna, begränsade resurser. 
 

1.3  LANDSTINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

1.3.1 Vikande skatteunderlag och teknisk utveckling 
På senare år har landstingens ekonomiska förutsättningar drastiskt förändrats. Efterhand som 
landstingen har vuxit har också komplexiteten ökat. Verksamheten har blivit större och är 
idag svår att överblicka och styra. Studier och erfarenheter visar att i verksamheter där priset 
för den producerade tjänsten ligger under dess produktionskostnad, visar en hög sannolikhet 
för att ökat utbud medför en ökad konsumtion. Att efterfrågan ökar beror delvis på att verk-
samheten är kraftigt subventionerad. Priset på sjukvård ligger ju långt under den verkliga 
kostnaden. Fenomenet att utbudet skapar sin egen efterfrågan kallas inom hälsoekonomins 
område för Roemers lag (Philgren och Svensson, 1991). Dessutom har den samhällsekono-
miska utvecklingen lett till att det ekonomiska utrymmet för offentlig verksamhet minskat 
och alltjämt minskar (Larsson & Rosengren, 1999). Vikande skatteunderlag och minskade 
transfereringar från staten har inneburit minskade intäkter. Samtidigt fortsätter den biomedi-
cinska utvecklingen i snabb takt och innovationer inom medicinsk teknologi presenteras 
löpande. Därutöver ökar antalet äldre och ensamstående med stort vårdbehov (Anell, 1990). 
Det talas om en finansiell kris. Denna finansiella kris har inneburit att det skapats en förvän-
tan om att landsting hanterar tilldelade resurser effektivt (Brorström, 1995).  
 

1.3.2 Balanskrav för att säkra en stabil utveckling 
För att komma tillrätta med denna finansiella kris skedde en förändring av kommunallagens 
ekonomikapitel, där det fastställs att den årliga budgeten ska upprättas så att intäkterna över-
stiger kostnaderna. Eventuella överskridanden ska regleras under de närmast följande två 
åren. Detta så kallade balanskrav ska gälla från och med räkenskapsåret 2000 och tillkom 
som ett instrument för att dels förhindra en fortlöpande urholkning av den kommunala eko-
nomin och dels för att skapa goda förutsättningar för en långsiktigt stabil finansiell utveck-
ling av den kommunala sektorn.  
 

1.3.3 Ökat krav på ekonomisk medvetenhet 
Detta återkommande problem att resurserna inte är tillräckliga och att besparingar hela tiden 
måste göras, gör att de förväntningar som nu ställs från samhället är en förmåga att kunna 
möta och hantera de nya ekonomiska förutsättningar som råder, vilket i praktiken således 
innebär att landstingen måste åstadkomma en ökad effektivitet genom att de tilldelade resur-
serna hanteras effektivt (Brorström, 1995). Önskvärt är därför en större uppmärksamhet på 
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ekonomi med ökat intresse för intäkter och en ökad medvetenhet om verksamhetens kostna-
der.  
 

1.4 TRADITIONELL EKONOMISTYRNING 

1.4.1 Ekonomistyrningens legitimitet 
Detta så kallade hushållningsproblem ägs i första hand av förtroendevalda hälso- och sjuk-
vårdspolitiker och sjukhusledningen, som också måste se till att skapa och upprätthålla den 
legitimitet, som omvärlden kräver på grund av olika, inom organisationsteorin, så kallade 
etablerade institutioner. För landstingens del har det varit nödvändigt att bevara och/eller 
förstärka legitimiteten att uppvisa förändringsbenägenhet och förändringsbarhet gentemot 
organisationens intressenter. Även ekonomisk styrning har kommit att uppfattas som själv-
klart och eftersträvansvärt, helt enkelt en institution (Brorström, 1995). Att något som har 
med ekonomi att göra institutionaliseras är ingen ny företeelse. Ända sedan 1862 är budge-
ten lagstadgad. På så sätt är budgeten både institutionaliserad och legitimerad inom landsting 
och kommuner. Att budgeten är lagstadgad innebär att dessa offentliga organisationer skiljer 
sig åt från andra organisationer. Det innebär också att de har ungefär hundra år längre erfa-
renhet av budgetarbete än vad industrin inom den privata sektorn har (Brorström, Haglund & 
Solli, 1999).  
 

1.4.2 Ekonomistyrningens moderna syften 
Traditionellt sett ses ekonomistyrning och verksamhetsstyrning som det formella sättet att 
verkställa en organisations mål på. Med tanke på att organisationer verkar i en föränderlig 
miljö med ökad globalisering och/eller mer komplexa situationer än tidigare, som i sin tur 
leder till större krav på anpassning till omvärlden, ökar behovet av en väl fungerande eko-
nomi- och verksamhetsstyrning för att nå den effektivitet som krävs (Brorström, Haglund & 
Solli, 1999).  
 
Ekonomistyrning i organisationer handlar om planering, samordning och kontroll, men kan 
även fungera som system för delegering, beslutsstöd och som kommunikationsmedel. Men 
utöver det fungerar det dessutom mer och mer som ett verktyg för främjandet av motivation 
och informationsutbyte i organisationerna. Då ekonomistyrningen kan ses som ett verktyg 
att styra organisationen mot de organisatoriska målen, för att därmed åstadkomma värdeök-
ning i organisationen, är det en fördel om ekonomistyrsystemet är en integrerad del i infor-
mationssystemet och även integrerat med verksamhetsstyrningen (Orup, 1988). Eftersom 
dessa mer moderna syften med ekonomistyrning aktualiseras, har ekonomistyrning alltmer 
kommit att diskuteras utifrån samhällsvetenskapliga utgångspunkter och inte enbart från rent 
tekniska. Den litteratur som behandlar ekonomistyrning i organisationer ser alltmer införan-
det av modeller, mått och system som sociala processer, där kommunikation har stor bety-
delse. Ekonomistyrningens syfte är ju att uppnå högre effektivitet. Men inre och yttre effek-
tivitet kan inte åstadkommas med maskinmässig förutsägbarhet genom en viss uppsättning 
av medel och mål. Dessutom har individer och grupper en begränsad förmåga att hantera 
information. Därför kan ekonomistyrning inte bedrivas med maskinmässig logik. Ekono-
miska mått till exempel, är inga betydelselösa avbilder av verkligheten ”där ute” i verksam-
heten utan ekonomiska mått kan forma uppfattningen om hur världen ser ut. Ekonomiska 
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mått och kalkyler är en av de vanligaste och mest kraftfulla strategier för att göra en del av 
världen överblickbar och kalkylerbar. Ekonomiska mått har en stark legitimitet i samhället 
liksom den medicinska vetenskapen, vilket gör att det finns en latent konflikt inom sjukvår-
den. Därför är det viktigt att ekonomi och medicin kan förstås och förklaras inom ramen för 
de förhållanden som finns inom sjukvården (Jacobsson (red), 1997). Desto viktigare blir det 
att det finns en fungerade ekonomi- och verksamhetsstyrning, så att sjukvården bättre ska 
kunna uppfylla både de samhälleliga förväntningarna och de lagstadgade målen som innebär 
”god vård på lika villkor”, allt inom ramen för de ekonomiska förutsättningar som ges. 
 

1.4.3 Nya krav på informationsspridning och informationens beskaf-
fenhet 

På senare år har även informationsspridningen och krav på relevant information kommit att 
få en allt större betydelse när det gäller ekonomistyrning i organisationer. För landstingens 
del har kanske denna förändring varit mest märkbar, då institutionella förändringar ägt rum 
de senaste tio åren genom det omvandlingstryck utifrån, där förväntningar från omgivningen 
på att förnya organisation och verksamhet för att möta nya förutsättningar vuxit fram. Men 
även inifrån har krav ställts från organisationsmedlemmarna att den decentraliseringsfilosofi, 
som finns inom näringslivet och som ledningarna inom organisationerna gett uttryck för, ska 
genomföras. Från att ha varit en hårt centraliserad verksamhet med begränsad informations-
spridning till att ha blivit mer decentraliserad, är det förväntningar om ett vidgat ansvar på 
lokal nivå och rättigheter att fatta beslut som drivit på utvecklingen. Det har bidragit till att 
även synen på styrning har förändrats och visar på behovet av att anpassa informationen i 
ekonomistyrningen från den externa redovisningens finansiella mått mot mer verksamhets-
nära information för den interna styrningen, vilket har gett upphov till ett större krav på dels 
mängden information och dels informationens utformning samt informationsinnehåll, där 
både ekonomisk information och annan verksamhetsinformation behövs (Brorström, 1995; 
Bromwich & Bhimani, 1996; Lindvall, 2001).  
 

1.4.4 Kritik mot information i den interna styrningen  
Ekonomistyrning i form av information i rapporter brister ofta i att den är svår att förstå för 
användaren (Grönlund, 1989). Problemet är till exempel att flera skilda faktorer slås ihop till 
ett enda mått. Den aggregerade informationen gör det svårt att se kopplingen mellan händel-
serna i verksamheten och informationen i rapporterna. Denna ekonomiska information utgör 
underlag för olika beslut, men utgör också underlag för förståelsen av den ekonomiska situa-
tionen (Solli, 1991). Dessutom finns inom sjukvården ett annat problem att beakta, som tidi-
gare nämnts, nämligen det att sjukvårdsarbetet ytterst vägleds av en starkt patientorienterad 
yrkesetik, vilket försvårar ekonomisk tänkande (Jacobsson (red), 1997). På grund av dessa 
problem förloras en del av syftet med rapporterna, samtidigt som det knappast bidrar till 
organisationers effektivitet. Av vikt blir då att rapporternas informationsinnehåll anpassas 
efter varje användares behov. För att ge en bättre översikt över nyckeltal och dessutom göra 
dem lättare att förstå, är det av den anledningen lämpligt att redovisa och förklara hur de 
påverkar de övergripande styrparametrarna (Orup, 1988; Solli, 1991). Det är resultatet av 
informationen som har betydelse, inte informationen i sig. Det är viktigt vad som sägs, men 
ännu viktigare hur det förmedlas. Detta kräver att det både finns vilja och förmåga att både 
förmedla och ta emot informationen. Annan kritik som riktats mot den information som an-
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vänds inom den interna styrningen, är att den är bakåtriktad, för sen och till och med allmänt 
irrelevant för att kunna användas till en aktiv ekonomi- och verksamhetsstyrning (Lindvall, 
1997). På senare år har det även visat sig att enbart ekonomisk information är en brist när det 
gäller att på ett tillfredsställande sätt avbilda organisationers verksamhet. Likaså är uppfatt-
ningen den att en verksamhets framtid är för komplex för att enbart kunna målsättas i finan-
siella termer eller nyckeltal. Den behöver beskrivas ur flera perspektiv (Ewing & Samuel-
son, 1998). Problematiskt är dessutom att det finansiella flödet och tjänsteflödet är separera-
de från varandra, vilket gör det svårt att diskutera verksamheten i ekonomiska termer (Pauls-
son, 1993; Lindvall, 1997). 
 

1.4.5  Behovet av information och kommunikation 
Inom ekonomistyrningens område förekommer också kommunikationsproblem och be-
greppssvårigheter. Brister i information och kommunikation är mycket vanliga orsaker till 
stora kostnader i organisationer och därmed också orsak till sämre effektivitet. Därför är det 
viktigt att informationsspridningen och den interna kommunikationen fungerar på ett till-
fredssällande sätt. Den interna informationen och kommunikationen bör ses som en del i den 
interna styrningen. För att den interna styrningen ska vara framgångsrik, förutsätter det att 
medarbetare på olika nivåer i organisationer har tillgång till relevant information. Den kan-
ske viktigaste funktionen i moderna organisationer idag, är att skaffa och bearbeta informa-
tion som grupper och individer behöver för att fatta beslut. I dagens informationssamhälle 
med avancerade teknologiska möjligheter att hantera information både för lagring och för-
medling, är det inte kommunikationsmöjligheterna som är den ”trånga sektorn”, utan den 
mänskliga mottagligheten (Jacobsen & Thorsvik, 1995).  
 

1.4.6  Information – inte bara i instruktionssyfte 
I organisationens dagliga verksamhet är kommunikation och beslutsprocesser nära förenade. 
Både individuella kognitiva begränsningar och organisatoriska begränsningar kan utgöra 
hinder när det gäller att tillgodogöra sig innehållet och betydelsen av det som förmedlas, 
vilket indirekt påverkar organisationers effektivitet (Jacobsen & Thorsvik, 1995). Av bety-
delse är på vilket sätt resultat och mål redovisas, eftersom till exempel ekonomisk informa-
tion kan upplevas som väldigt abstrakt av många. Är den dessutom komplex, kan den vara 
svår att överblicka och förstå. Utifrån dessa aspekter ställs krav på informationens innehåll 
och utformning. En annan aspekt är att beakta informationens syften. Traditionellt sett har 
fokus varit på information i instruktionssyfte, medan betydelsen av att ge individens arbete 
en motivering och möjlighet till att utveckla en samsyn och gemensam förståelse kring or-
ganisationens verksamhet åsidosatts (Wisén & Lindblom, 2000). Styrmässiga problem som 
hur ledningen ska få de anställda i organisationen att agera efter uppsatta mål förekommer. 
Detta kan betecknas som ett kommunikativt problem (Östman, Ewing & Glader, 1987). En 
förändring håller emellertid på att ske. Många forskare engagerar sig mer och mer i att förstå 
hur ledningen kan skapa och institutionalisera mening, som skapar legitimitet, uppslutning 
och förtroende i organisationen, vilket leder till högre motivation och som i sin tur påverkar 
effektiviteten (Wisén & Lindblom, 2000). Här har alltså ledningen tillfälle att signalera or-
ganisationens verksamhetsidé, visioner och strategier både i ord och handling (Östman, 
Ewing & Glader, 1987). Genom olika kommunikationskanaler, både formella och informel-
la, kan dessa spridas i organisationen, för att motivera de anställda att sluta upp kring orga-
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nisationens mål och göra sitt bästa för att förverkliga dem (Hatch, 2000). Visioner skapar 
engagemang. Att ha något att sträva efter, gör att enskilda medlemmar gärna presterar något 
extra för att närma sig den beskrivning som visionen innehåller (Jacobsen & Thorsvik, 
1995). För landstingens del handlar det om att styra verksamheten utifrån de lagstadgade, 
övergripande mål som regleras i kommunallagen och hälso- och sjukvårdslagen, för att se-
dan resultera i olika verksamhetsplaner tagna genom politiska beslut. För att engagera  
medarbetarna, vilket är en nödvändighet när det gäller det samarbete och lagarbete som vår-
den kräver, kan med fördel verksamhetsidé kopplas till konkreta mål och mått som ligger till 
grund för den interna styrningen. Detta synsätt gör också att det finns något att föra dialog 
kring på ett naturligt sätt.  
 

1.5 BEHOV AV KOMPLETTERANDE STYRMEDEL  
Eftersom ekonomi handlar om att effektivt utnyttja nödvändiga resurser för den egna verk-
samheten, såväl råvaror, personal, tid, kompetens, pengar, som anläggningar av olika slag, 
borde det vara av intresse att finna mer effektiva vägar att utöva ekonomistyrning på, efter-
som detta logiskt sett bör leda till ett frigörande av tid i verksamheten. Som tidigare nämnts 
finns för landstingens del även begränsningar vad gäller det finansiella utrymmet på grund 
av begränsade skattenivåer och skatteunderlag, statsbidrags- och avgiftsnivåer.  
 

1.5.1 Traditionell ekonomistyrning uppmanar till kortsiktigt age-
rande 

På grund av begränsade resurser tvingas landstingen att prioritera kortsiktighet, eftersom 
långsiktighet ofta innebär högre kostnader initialt. Men långsiktigheten borde föredras efter-
som en av huvuduppgifterna för landstingens verksamhet är att uppfylla de samhälleliga 
målen, som ju är av långsiktig karaktär. En annan aspekt är att budgeten som styrmedel i sig 
är av kortsiktig karaktär, eftersom den endast omfattar ett år, vilket får till följd att informa-
tionen i för hög grad är inriktad på kortsiktiga ekonomiska aspekter. Det gör att de signaler 
som sänds ut i organisationen får medarbetarna att sträva efter att uppnå ett bra ekonomiskt 
resultat under verksamhetsåret, vilket är kortsiktigt. Det får till följd att satsningar som ger 
bra resultat på lång sikt tenderar att väljas bort, eftersom det kan försämra det kortsiktiga 
resultatet. Detta är ett förhållande som därför är viktigt att uppmärksamma bland beslutsfat-
tare i organisationer, inte minst i landsting som har en verksamhet som kontinuerligt och 
naturligt utvecklas genom intensiv forskning inom olika områden. Denna snedvridning är i 
och för sig inte konstig, då många författare anser att den traditionella formen av ekonomi-
styrning uppmanar till ett kortsiktigt agerande, där den finansiella kontrollen, en budget i 
balans, motverkar långsiktighet i verksamheten (Ewing & Samuelson 1998; Olve, Roy & 
Wetter, l999).  
 
Ett annat problem är att mål och mått ofta inte finns i tillräcklig omfattning eftersom budge-
ten jämte de verksamhetsplaner och strategier som finns, är för övergripande, generella och 
därmed kan uppfattas som diffusa. Därför sker kontroll av ”effektiviteten” genom att se till 
så att det ekonomiska resultatet hålls inom tilldelad budgetram (Anell, 1994). För att komma 
till rätta med denna typ av problem, skulle något mer behövas för den interna styrningen.  
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1.5.2 Styrning med Balanced Scorecard  
Ett omtalat och aktuellt sätt är att styra verksamheten utifrån konceptet Balanced Scorecard, 
BSc, vilket handlar om att kommunicera mål och mått i verksamheten samt att skapa delak-
tighet och motivation. Som tidigare nämnts har den offentliga sektorn ofta den privata sek-
torn som förebild. BSc kan sägas vara en företagsinfluerad form av ekonomistyrning som 
sedan ett antal år tillbaka även börjat tillämpas inom den offentliga sektorn. BSc är inte en 
ersättning för ekonomistyrning utan ett kompletterande styrmedel för att samordnat och 
långsiktigt och med engagemang från medarbetarna bättre kunna nå långsiktiga ekonomiska 
mål (Ax, Johansson & Kullvén, 2001; Olve, Roy & Wetter, 1999). Organisationen ”tvingas” 
till långsiktighet, eftersom det utifrån organisationens vision och verksamhetsidé ska formu-
leras mål och mått som i sin tur ska brytas ned till verksamhetsmått som ska avse både kort 
och lång sikt (Olve, Roy & Wetter, 1999). På så sätt kan balans mellan kort och lång sikt 
uppnås.  
 

1.5.3  Resultat från en tidigare studie 
Eftersom kommunikation är nära sammanlänkat med information och informationen är en 
viktig ingrediens och har stor betydelse inom ekonomistyrningen, har kommunikationen det 
också (Solli, 1991). Högström et al, (1999) menar till och med att kommunikationen i orga-
nisationer har kommit att bli allt viktigare och är idag helt avgörande för organisationers 
framgång. Därför borde BSc, som kan ses som ett kommunikationsmedel, ha en given plats 
inom ekonomistyrningen. 
 
Föreliggande studie har föregåtts av en kandidatuppsats som genomfördes i tre tillverkande 
företag inom den privata sektorn. Resultatet av studien visar att det finns ett samband mellan 
spridning av ekonomisk information och annan verksamhetsinformation och effektivitet i 
organisationer, där faktorerna kommunikation, kognition och motivation i samverkan har 
betydelse i sammanhanget. Sambanden kan åskådliggöras så här: 

MOTIVATION 

EFFEKTIVITET 

KOGNITION KOMMUNIKATION INFORMATION 

KOMMUNIKATIV EKONOMISTYRNING

 
 
Figur 1. Kommunikativ ekonomistyrning 
 
Det framkom också att det är kommunikationen som har en avgörande betydelse. Det spelar 
ingen roll om informationen finns, kommuniceras den inte ut i organisationen på rätt sätt, får 
inte informationen avsedd effekt. Likadant förhåller det sig med avseende på kognitionen. 
Finns inte en fungerande kommunikation, minskar möjligheten att informationen uppfattas 
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och tolkas på rätt sätt. Dessutom utgör kommunikationen i sig en motivationsfrämjande fak-
tor i de fall när den används för feedback och återkoppling till exempel. 
 
Då jag har sett att kommunikation mellan människor, i syfte att sprida och förmedla ekono-
misk information och annan verksamhetsinformation, har betydelse både för förståelsen och 
motivationen hos anställda, finns det anledning att tro att detta fenomen även förekommer 
hos tjänsteproducerande organisationer, vilket verksamhet inom offentlig sektor betraktas 
som. 
 

1.6  FORSKNINGSFRÅGA 
I takt med den snabba och alltmer avancerade utvecklingen, både vad gäller teknisk utrust-
ning, behandlingsformer och nya effektiva läkemedel, samtidigt som kravet på en allt effek-
tivare resursallokering krävs, ställs allt större krav på en väl fungerande ekonomistyrning 
inom sjukvården. Landstingens verksamhet drivs utifrån de konflikterande målområdena 
ekonomi och medicin. Går det att förena ekonomisk framgång med så kallad medicinsk, 
vårdande framgång, det vill säga kan effektiv vård produceras på ett ekonomiskt effektivt 
sätt?  
 
Eftersom en fungerande kommunikation i organisationer är betydelsefull för effektiviteten 
och poängteras mer och mer, borde BSc med fördel kunna användas i kommunicerande syf-
te. Ökar den interna kommunikationen i organisationer när BSc används? På vilka nivåer? 
Uppnås andra vinster och i så fall vilka? 
 
Hur fungerar kommunikationen mellan ekonom och verksamhetschef och första linjens che-
fer? Hur ser samspelet ut? 
 
Vilken typ av information sprids? Hur sker informationsspridningen? Muntligt, via möten, 
face-to-face, skriftliga rapporter eller på annat sätt? Förmedlas information över huvud ta-
get?  
 

1.7  SYFTE 
Syftet är att undersöka om sättet att förmedla och hantera ekonomisk information och annan 
verksamhetsnära information i form av rapporter och/eller andra sätt att förmedla informa-
tion på, påverkar förståelse och motivation hos individer i sjukvårdsverksamhet så att det 
avspeglas positivt på effektiviteten, både vad avser ekonomi och vårdproduktion.  
 

1.8  AVGRÄNSNINGAR 
Det är många olika faktorer som påverkar beteendet hos individer när det gäller spridning av 
ekonomisk information och annan verksamhetsinformation i organisationer. Jag har valt att 
begränsa mig till faktorerna information, kommunikation, kognition och motivation. Det 
innebär att jag till exempel inte kommer att fördjupa mig i teorier kring ledarskap och orga-
nisationskultur, som också kan vara motivationsfaktorer. Även de fyra faktorer som ska be-
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handlas, kommer att avgränsas och endast delvis beskrivas. Inom området information 
kommer till största delen intern information i form av ekonomisk information och verksam-
hetsinformation att beröras. När det gäller kommunikation kommer även den att handla om 
det som sker inom organisationen uppdelat på formella och informella kommunikationska-
naler. När det handlar om betydelsen av att förstå ekonomisk information och verksamhets-
information, kommer det att diskuteras utifrån olika kognitiva aspekter som påverkar och 
underlättar förståelsen. Vad gäller motivation, kommer det att behandlas i förhållande till 
information, kommunikation och kognition. Dock kommer inte belöningssystem, som ofta 
förknippas med motivation, att behandlas. Slutligen beträffande effektivitet och nytta, kom-
mer varken effektivitet i ett samhällsperspektiv eller samhällsnytta att omfattas av studien, 
eftersom studien inte är tänkt att ha ett makroperspektiv. 
 

1.9  ANALYSNIVÅ 
Landstingsorganisationer innehåller många hierarkiska nivåer, från den politiska ledningen 
följt av landstingsdirektören och förvaltningar till basenheter, avdelningar och anställda, 
både inom administration och vård. Min avsikt är att studera nivåerna basenhet, avdelning 
och anställda, det är ju på de lägre nivåerna som själva verksamheten sker. På så sätt kan, 
som Johansson och Östman (1992) menar, sägas att rörelseenheterna , i detta sammanhang 
klinikerna, är grundläggande byggstenar i en organisation och att informationen om dem är 
grundläggande vid analys av en organisation.  
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METOD 
I denna del av uppsatsen redogörs för val av forskningsområde med angreppssätt och meto-
der samt vilka kunskapskällor för datainsamling som använts. Jag beskriver även hur studien 
och intervjuerna har genomförts. Kapitlet avslutas med en kort beskrivning av hur analysar-
betet genomfördes samt vilken analysmetod som använts.  
 

2.1. FÖRESTÄLLNINGSRAMAR OM FORSKNING 

2.1.1 Syn på verkligheten och vetenskaplig kunskap 
Val av inriktning och genomförande av en studie är beroende av typen av forskningspro-
blem, men även av forskarens grundläggande föreställningsramar om verkligheten och om 
vetenskaplig kunskap. Det innebär att bakgrund och referensram påverkar de tolkningar och 
antaganden som kommer att göras, det vill säga en studies resultat är en produkt av forska-
rens egna preferenser och omgivningens normer och föreställningar (Alvesson & Sköldberg, 
1994). Kombinationen av fyra års ekonomistudier med fördjupning inom ekonomistyrning 
inklusive balanserade styrkort jämte kompletterande studier i hälsoekonomi samt att jag se-
dan tre år tillbaka arbetar som ekonom i Landstinget Blekinge, har naturligtvis gjort att min 
föreställningsram är på ett alldeles särskilt sätt. 
 
I likhet med den etablerade uppfattningen om det systemorienterade synsättet, uppfattar jag 
verkligheten som objektivt tillgänglig. Eftersom det då inte går att generera några generella 
sanningar, handlar det i stället om att undersöka om ett resultat är tillämpligt på fall med 
likartade strukturer för att ge ytterligare kunskap om det undersökta genom att bidra med att 
förenkla, förklara, tolka och även förstå hur verkligheten kan uppfattas, vilket kan bidra till 
ökad förståelse för komplexa fenomen (Alvesson & Sköldberg, 1994).  
 
När det gäller synen på samband och relationer mellan fenomen och omgivning, är min upp-
fattning att det ofta är flera samverkande faktorer som skapar ett fenomen, där det ofta kan 
vara svårt att avgöra vilken faktor som har varit mest betydelsefull. I stället för orsak- och 
verkansamband, är det intressantare att undersöka samtidig förekomst av olika aspekter hos 
det som ska studeras, som till exempel information, kognition, motivation och kommunika-
tion, som jag ser som samverkande faktorer i ekonomistyrningssammanhang (Ibid.). 
 

2.2  VAL AV FORSKNINGSOMRÅDE 
I kursen Styrning och styrsystem, som gick våren 2001, ingick bland annat Lars Svenssons 
& Henrick Gyllbergs forskningsstudie ”Ekonomistyrsystem och situationstyper i medelstora 
tillverkande företag – Föreställningar om ekonomistyrningens relevans”, i kurslitteraturen. I 
avsnittet avslutande reflektioner beskriver de att i de företag som kategoriserats som effekti-
va, har frågor kring ekonomi haft en naturlig plats i diskussionen kring företagens verksam-
het. Frågor rörande ekonomi har inte varit förbehållna endast ekonomiavdelningen och eko-
nomichefen, utan anställda i linjen har sett det som självklart att ekonomiska frågor ingår 
som en naturlig del i deras verksamhet och där ekonomistyrningen ingår som en naturlig del 
i den övriga verksamhetsstyrningen. Resultatet väckte mitt intresse och resulterade i en stu-
die vars syfte var att undersöka om och i så fall hur ekonomisk information från företagens 
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ekonomistyrsystem sprids i organisationer och hur det påverkade företagens effektivitet. 
Resultatet visade att kommunikationen har en avgörande betydelse för förmedlandet av eko-
nomisk information och annan verksamhetsinformation när det gäller att förstå och låta sig 
motiveras av informationen, vilket bidrog till en högre effektivitet. Eftersom förslag till fort-
satt forskning i studien var att undersöka om motsvarande resultat kunde uppvisas i tjänste-
producerande företag och resultatet var så pass intressant, beslutade jag mig för att göra en 
sådan studie, men med ett lite bredare angreppssätt till att även omfatta kommunicerandet av 
annan verksamhetsinformation än ekonomisk information samt att välja tjänsteproduktion 
inom den offentliga sektorn. 
 

2.3 FORSKNINGSMETOD OCH ANGREPPSSÄTT 
Den kvalitativa undersökningsmetoden används för att vi som undersökare bättre ska kunna 
förstå hur personer eller grupper förhåller sig till ett visst fenomen (Lundahl & Skärvad, 
1999), i detta fall informationsspridningen i organisationer i förhållande till relationen i öv-
rigt mellan ekonom, verksamhetschef, första linjens chef och personal i sjukvårdsproduk-
tion, som i detta fall är läkarna. Det har också inneburit att resultatet av slutsatserna är gjorda 
utifrån en kvalitativ ansats när det gäller arbetet med datainsamling och analys.  
 
Vad beträffar val av angreppssätt för att utföra studien, stämde tillvägagångssättet överens 
med abduktion, medelvägen mellan ett deduktivt och ett induktivt förfarande, nämligen att 
gå från teorin via empirin till teorin igen. Detta föreföll vara det mest naturliga tillväga-
gångssättet, eftersom det utifrån den hermeneutiska ansatsen kan vara svårt att möta den 
empiriska verkligheten utan att påverkas av någon form av teoretiskt perspektiv, som kan 
komma att styra datainsamlingen antingen medvetet eller omedvetet (Johansson Lindfors, 
1993; Alvesson & Sköldberg, 1994). Innan intervjuerna genomfördes gjordes därför ett om-
fattande litteraturstudium, vilket kom att utgöra min teoretiska referensram. Denna teoretiska 
referensram kom att utvecklas, eftersom ytterligare litteraturstudier gjordes efterhand mellan 
intervjutillfällena, men även i andra skeden under studiens genomförande. Eftersom min 
avsikt var att undersöka hur beteendevetenskapliga aspekter såsom kognition, motivation 
och kommunikation påverkar beteendet i sjukvårdsorganisationer när det gäller informa-
tionsförmedlingen inom ekonomistyrningens område, föll det sig naturligt att, förutom tradi-
tionell företagsekonomisk litteratur och nationalekonomisk litteratur som behandlar hälso-
ekonomi, även studera beteendevetenskaplig litteratur för att få en fördjupad förståelse när 
det gäller individers påverkan utifrån kognitiva motivationsteorier och kommunikationsve-
tenskap.  
 

2.3.1 Fallstudie 
Inom den kvalitativa metodteorin återfinns fallstudien. Den är tillämplig när företeelser inom 
ett visst problemområde ska beskrivas och analyseras. En väl fungerande arbetsmetod är 
jämförelse med andra fall. När det gäller urvalet av fall kan då ett så kallat typiskt fall väljas, 
det vill säga ett fall som kan anses ha hög representativitet samt ett avvikande fall som an-
tingen är ett särskilt framgångsrikt fall eller särskilt problematiskt fall. Därför blev valet av 
norra och södra landstinget ganska självklart. Om det norra landstinget hade jag sedan tidi-
gare skaffat information under kursen hälsoekonomi och vet därför att det landstinget har en 
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god ekonomi i balans och därmed kan anses representera ett framgångsrikt fall, medan det 
södra sjukhuset är tänkt att representera det typiska fallet (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 

2.4 STUDIENS GENOMFÖRANDE 

2.4.1 Intervjuformulär och Intervjufrågor 
Frågorna i frågeformuläret (se bilaga 1), är formulerade med utgångspunkt från min teore-
tiska referensram och problemområde. De områden som har varit intressanta för studien är 
information, kommunikation, kognition och motivation ur ett ekonomistyrningsperspektiv. 
För att få en bra struktur på intervjun, grupperades frågorna  utifrån olika teman - frågeom-
råden. Denna uppdelning lämpar sig även bra när det gäller att jämföra information som 
kommer från olika personer, vilket här var fallet, eftersom tanken var att studera informa-
tionsförmedlingen som både rör administrativ personal och vårdpersonal (Repstad, 1999). 
Eftersom avsikten var att ta reda på vilken typ av information som förekommer, hur den 
sprids och vad motivation och kognition har för betydelse i sammanhanget, blev mina fråge-
områden presentation, styrning, rapporter, möten – formella och informella. Under området 
presentation ombads respondenterna att berätta om sin bakgrund och sin verksamhet. Områ-
det styrning innehåller frågor om olika styrmedel och uppfattning om effektivitet. Rapport- 
och mötesområdet handlar om uppföljning, innehåll och periodicitet. Alla områdena innehål-
ler frågor som handlar om motivationsaspekter och begriplighet. 
 

2.4.2 Val av organisationer och respondenter  
Det är en fördel om olikheter kan uppvisas mellan de studerade fallen (Lundahl & Skärvad, 
1999). Därför blev valet ett större landsting och ett mindre. Föremålen för studien blev två 
olika kliniker inom varje landsting, där den ena kliniken bedriver verksamhet med mycket 
teknisk utrustning och dyra proteser och material, medan den andra kliniken inte har den 
typen av verksamhet. En annan skillnad är att det ena landstinget använder sig av BSc i sin 
ekonomistyrning utöver den lagstadgade budgeten och verksamhetsplanen. Dessutom stude-
rades två olika enheter på respektive klinik, där den ena enheten bedriver öppenvård och den 
andra slutenvård. 
 
Vid urval av respondenter gäller det att identifiera vilka personer som kan tänkas vara rele-
vanta att intervjua (Lundahl & Skärvad, 1999). Det handlar om att de aktuella personerna 
har viktig och relevant information att ge när det gäller en studies frågeställningar i form av 
erfarenheter och kunskap. När det gäller lämpligt antal intervjuer i en kvalitativ studie, går 
gränsen vid ca 20-30 stycken. Urvalsprincipen bör även vara den att intervjupersonerna bör 
vara så olika varandra som möjligt för att en bred och generell bild ska kunna erhållas ut-
ifrån intervjuerna (Repstad, 1999). Valet av respondenter blev därför en verksamhetschef, 
två avdelningschefer, en i öppenvård och en i slutenvård, två läkare, en relativt nyutexami-
nerad och en som arbetat en tid, samt en ekonom som representanter för varje klinik. Det 
innebär att olikheter kunde uppvisas när det gäller position i organisationen – chef/anställd 
samt yrkeskategori – administration/sjukvård. Sammantaget gjordes 23 intervjuer. 
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2.4.3 Metod för datainsamling  
I samband med fallstudier är det vanligt med flera olika datainsamlingsmetoder. För att få en 
första uppfattning om hur sjukvårdsverksamhet är organiserad och vilka styrmässiga villkor 
en sådan typ av organisation verkar under, tog jag kontakt med, och fick träffa en ekonom, 
som tidigare varit anställd på en övergripande nivå i landstingsvärlden (Lundahl & Skärvad, 
1999). Tillsammans med det jag kände till utifrån den teoretiska litteraturen, gav det mig en 
bra bild över hur landsting som system fungerar. 
 
Primärdata i form av intervjuer 
För insamling av den större mängden empiriskt material användes personliga intervjuer av 
det semistandardiserade slaget, vilket innebär att jag använde förutbestämda frågor som 
kunde utvecklas vid behov. Utöver det ställdes en del intervjufrågor som endast var riktade 
till vissa personer (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
Sekundärdata 
Intervjuerna kompletterades sedan med internt material som interna utredningar, protokoll 
och annat material så som verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser, BSc och spindel-
diagram, som erhölls vid intervjutillfällena.  
 

2.4.4 Intervjuernas genomförande 
Samtliga respondenter kontaktades per telefon i syfte att ta reda på om intresse fanns för att 
medverka i studien samt att boka tid för besök. Intervjuerna ägde därefter rum på respektive 
klinik med en respondent åt gången, med en tidsåtgång för varje intervju på 45-60 minuter. 
Alla intervjuerna hölls under senvåren 2002 förutom med en verksamhetschef och en läkare 
som inte skulle vara tillgängliga förrän efter semesterperioden. Dessa två intervjuades vid ett 
senare tillfälle per telefon. 
 
Då det finns fördelar i analysarbetet med att ha intervjuerna inspelade, eftersom det då blir 
en ordagrann återgivning utan den filtrering som anteckningar och minne innebär (Repstad, 
1999), var avsikten att få tillåtelse att göra detta. Efter att ha fått godkänt att göra bandupp-
tagning på varje intervju, fick respektive respondent börja med att dels berätta om sig själv 
och sina arbetsuppgifter och dels göra en presentation av sin enhet inom kliniken. Min ambi-
tion var att försöka hålla mig till frågeformuläret både beträffande innehåll och ordnings-
följd. Men trots att frågorna hade en bestämd ordningsföljd, föll det sig ibland naturligt att ta 
en annan ordningsföljd, exempelvis beroende på hur inledningssamtalet började (Johansson 
Lindfors, 1993). Det förekom också i vissa fall att en del av frågorna besvarades utan att jag 
behövde ställa dem, genom att respondenten utvecklade svaret på någon fråga så att andra 
frågor samtidigt blev besvarade. I de fall som information inte kom fram av det jag hade 
planerat att få veta under inledningen av intervjuerna, kompletterades med inflikande av 
frågor under tiden. På så sätt fick intervjuerna en informell karaktär av samtalstyp. Denna 
typ av intervju gjorde att det blev en naturlig och avslappnad karaktär på mötet (Eneroth, 
1984). Detta gjorde också, som jag upplevde det, att respondenterna inte hade några problem 
med att svara på frågor som handlade om relationen mellan till exempel ekonom och verk-
samhetschef eller första linjens chef. Dessförinnan hade jag dessutom lovat samtliga respon-
denter att behandla dem anonymt. Förutom att bandupptagning gjordes på intervjuerna, 
gjorde jag även i förekommande fall anteckningar då anmärkningsvärd information av något 
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slag framkom, eller om jag fick en speciell tanke som jag förknippade med informationen i 
just den situationen, för att minnas just det speciella sammanhanget. 
 

2.4.5 Sammanställning och bearbetning av empiriska data 
Presentation och analys av det empiriska materialet kan med fördel vävas samman när tolk-
ningar ska göras utifrån en fallstudie. Vinsten är att upprepningar och hänvisningar till citat 
kan undvikas om analys och tolkning av det empiriska materialet görs i samma kapitel (Rep-
stad, 1999), ett sätt som föreföll passa bra, då jag på förhand visste att en hel del belysande 
citat skulle användas, eftersom en sådan presentation ger läsaren en närmare kontakt med 
aktörernas begreppsvärld och uppfattningar och därigenom en grund för att jämföra gjorda 
tolkningar med delar av det empiriska materialet (Ibid.). 
 

2.4.6 Tillvägagångssätt vid analysarbetet 
Eftersom informationsmaterialet, som den kvalitativa intervjun resulterar i, inte i förväg är 
strukturerad och organiserad helt och hållet, som i informationsmaterialet från den kvantita-
tiva enkäten, måste all strukturering och organisering göras efter det att insamlingen är av-
slutad. Två huvudsakliga former finns för textanalys, varav den ena är den så kallade hel-
hetsanalysen. Den går ut på att det insamlade materialet först kategoriseras. Därefter görs en 
systematisk analys utifrån gjord kategorisering. (Holme & Krohn Solvang, 1997). Även om 
metoden används vid textanalyser vid litteraturstudier, fann jag att den även skulle kunna 
vara tillämplig på empiriskt insamlad datamassa. Det blev ett naturligt val, eftersom jag från 
början hade bestämt att utifrån de fyra områdena information, kommunikation, kognition 
och motivation skulle undersöka om det finns någon koppling mellan hur information från 
ekonomistyrningen sprids och organisationers effektivitet. För ytterligare kategorisering 
använde jag mig av samma tankegångar som vid användandet av den kvalitativa datamatri-
sen. Denna analysmodell innebär att olika teman som förekommer i det empiriska materialet 
uppmärksammas, där uppfattningar och förekomster som finns respektive inte finns kan ut-
läsas. Utifrån det kan sedan en tolkning göras med belysande citat från det empiriska materi-
alet för att ytterligare belysa och förtydliga det undersökta, vilket också var min avsikt och 
ambition när det gäller valet av hur resultatet av studien skulle presenteras. Det hela resulte-
rade i det val av struktur och den områdesindelning som analyskapitlet inleds med. 
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TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel beskrivs den teoretiska grund som krävs för att skapa förståelse för problem-
området. Valda teorier och modeller har använts för analys och tolkning av det  empiriska 
material. 
 
Inledningsvis redogörs för de skillnader och olika förutsättningar som råder för marknads-
kopplade, vinstdrivande företag inom den privata sektorn och budgetkopplade organisatio-
ner utan vinstsyfte inom den offentliga sektorn, för att därmed underlätta och skapa förståel-
se för den komplexitet som råder med den senare typ av verksamhet som sjukvårdande verk-
samhet kan hänföras till. Vidare fortsätter ett resonemang kring begreppet styrning ur ett 
institutionellt perspektiv, för att därefter beskriva traditionell ekonomistyrning med olika 
styrmässiga problem som förekommer med olika traditionella styrmedel. Sammantaget in-
nebär det att det inte är helt enkelt att åstadkomma en ändamålsenlig ekonomistyrning med 
hög effektivitet, eftersom även effektivitetsbegreppet är komplext. Det ställer även höga 
krav på informationsspridningen och kommunikationen i en sådan organisation, vilket av-
slutningsvis kommer att diskuteras. 
 

3.1 ORGANISATIONER 
Offentliga organisationer skiljer sig från traditionella vinstdrivande organisationer genom att 
offentliga organisationers verksamhet planeras och bestäms i politiska församlingar, där 
inriktning, omfattning och finansiering således ska fattas av folkvalda (Brorström, Haglund 
& Solli, 1999). 
 

3.1.1 Avspeglande organisationer och handlingsorganisationer 
Handlingsorganisationer, traditionella företag som verkar på en marknad, så kallade mark-
nadskopplade företag verkar på en marknad med konkurrens, där varor och tjänster levereras 
till marknadspris och som garanterar en organisations överlevnad så länge det finns en mark-
nad för de varor och tjänster som organisationen levererar. I avspeglande organisationer, dit 
landsting med sin sjukvårdsverksamhet hör, vilka benämns som budgetkopplade organisa-
tioner, fördelas finansiella resurser genom anslag i en budgetprocess, vilket gör att produk-
tionskostnader får en underordnad betydelse för en organisations överlevnad (Anell, 1990; 
Brorström, Haglund & Solli, 1999). 
 
Skillnad i ideologin 
En annan skillnad visar sig i ideologin. En handlingsorganisation är enideologisk, vilket in-
nebär att alla inom organisationen är överens om uppdraget och att ifrågasättanden därmed 
inte förekommer. En avspeglande organisation däremot är flerideologisk, vilket innebär att 
det finns många olika uppfattningar, som konfronteras med varandra i olika sammanhang 
(Brorström, Haglund & Solli, 1999). I offentliga organisationer är det dessutom ideologin 
som styr verksamheten, eftersom det politiska klimatet påverkar i hög grad samt att det 
övergripande målet är lagreglerat när det gäller sjukvård . 
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Skillnad vad gäller rapportskyldighet 
Ytterligare en skillnad är att handlingsorganisationen är sluten i den mening att den inte har 
någon skyldighet att rapportera till omgivningen om vilka eventuella konflikter och resone-
mang som föregår ett beslut eller handling, medan den avspeglande organisationen, som är 
öppen, har en skyldighet att meddela vilka olika ståndpunkter och motsättningar som finns. 
Den avspeglande organisationens egenskaper innebär att den blir duktig på att avspegla de 
förväntningar och krav omgivningen har (Brorström, Haglund & Solli, 1999). 
 

3.1.2 Professionella organisationer  
Organisationer som präglas av hög grad av professionalism kallas för professionella organi-
sationer, där sjukvården utgör ett typexempel. Utmärkande för en sådan organisation är att 
organisationen och verksamheten bygger på en kompetens som ingen annan än andra med 
samma kompetens kan värdera. De professionella utbyter erfarenheter och värderar var-
andra, vilket stärker känslan av samhörighet inom gruppen (Brorström, Haglund & Solli, 
1999). Läkarkåren som professionell grupp är en väl sammansvetsad grupp med ett väl inar-
betat normsystem i form av professionell kultur, vilket medför begränsade möjligheter att 
överföra handlingsnormer utifrån ett ekonomistyrningsperspektiv. Det som också försvårar 
syftet med ekonomistyrningen, är den asymmetri i fråga om tillgänglig information som 
finns mellan vårdpersonal och ledning och annan administrativ personal, exempelvis när det 
gäller utvärdering av vad bedriven vård har kostat. Ekonomen besitter mer kunskap och in-
formation än till exempel en verksamhetschef, som oftast är läkare till yrket, samtidigt som 
läkaren har mer kunskap och information om den bedrivna vården än vad ekonomen har. 
När det gäller vårdverksamhet är det nödvändigt med kunskap om hur finansiella anslag ska 
användas för att det ska vara möjligt att diskutera prioriteringar (Anell, 1994).  
 

3.1.3 Den offentliga sektorns uppdelning  
Offentliga organisationer delas upp i landsting, kommuner och statliga myndigheter. Lands-
tingen består i sin tur av olika verksamheter, där hälso- och sjukvård utgör den största delen 
(Brorström, Haglund & Solli, 1999) och definieras som tjänsteproduktion (Lindvall, 1997). 
 
Tre hierarkier i samma organisation 
När det gäller hur verksamheten är organiserad, kan generellt sägas att sjukhus ofta består av 
tre olika huvudspecialiteter med sina egna hierarkier, nämligen den politiska, den administ-
rativa och den professionella, vilka alla prioriterar sina egna mål. Den politiska domänen 
fattar beslut och fördelar resurserna och eftersträvar rättvisa genom röstning och förhand-
ling, medan den administrativa domänen förvaltar medlen för det som politikerna beslutat 
om och har effektiviteten som rättesnöre. Slutligen ska den professionella domänen, i detta 
fall den medicinska, verkställa besluten inom ramen för den tilldelade budgeten samtidigt 
som det ska ges, utifrån professionen skapade moraliska normer, ett kvalitativt omhänderta-
gande av patienten (Lindvall, 1997; Axelsson, 2000). Det är inget problem att var för sig 
utföra arbetet inom respektive domän, utan problem uppstår först när dessa ska integreras 
med varandra, vilket får till följd att det försvårar försöken att sammanfatta sjukvårdens 
komplicerade verksamhet i ett gemensamt endimensionellt mått för att mäta och följa upp 
verksamheten (Lindvall, 1997). 
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Lagstadgad verksamhet 
Landstingskommunal verksamhet som sjukvård är, omfattas av kommunallagen, den nu gäl-
lande från 1992. År 2000 tillkom balanskravet, som innebär att budgeten ska upprättas så att 
intäkterna överstigen kostnaderna. I enlighet med kommunallagen omfattas landstingskom-
munal verksamhet även av offentlighetsprincipen, vilket innebär att allmänheten har rätt att 
ta del av allmän handling enligt Tryckfrihetsförordningen (Brorström, Haglund & Solli, 
1999). 
 
Landstingens ansvar för hälso- och sjukvården regleras i Hälso- och sjukvårdslagen, där det 
lagstadgas att landstingen är skyldiga att erbjuda ”en god hälso- och sjukvård åt dem som är 
bosatta inom landstingskommunen” samt att verka för ”en god hälsa hos hela befolkningen”. 
2§ ”Målen för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela be-
folkningen”. 2 a § ”Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en 
god vård. Detta innebär att den särskilt skall: 
 
1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behand-

lingen, 
2. vara lättillgänglig, 
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,  
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen”  
(Anell, 1990). Dessutom är sjukvården från och med 1997 lagskyldig att driva en planmäs-
sig kvalitetsutveckling, som innebär en rad olika kvalitetskrav. 
 
Som den avspeglande organisation sjukvården är, kan de samhälleliga förväntningar som 
finns, ses som ett naturligt krav riktat mot organisationen, nämligen den, att verksamheten 
ska bedrivas effektivt. Eftersom sjukvård är omfattande och komplex till sin natur, innebär 
det också att effektivitetsmätningar blir komplexa och svåra. Utmaningen blir att verksamhe-
ten med bibehållen kvalitet ska utföra allt fler prestationer samtidigt som tillförseln av resur-
ser minskar (Brorström, Haglund & Solli, 1999).  
 

3.2 STYRNING GENOM LEGITIMITETSPÅVERKAN  

3.2.1 Institutionella föreställningar och legitimitet 
Samhällelig legitimitet 
Styrning sker inte enbart genom lagstiftning och bindande regleringar, utan enligt institutio-
nell teori även via den påverkan som sker via normer och värderingar (Jacobsson (red), 
1997). Ny institutionell teori argumenterar för att organisationers överlevnad inte enbart är 
beroende av teknisk produktionseffektivitet. Minst lika viktig är samhällelig legitimitet. Or-
ganisationer får sin legitimitet genom att anpassa sig till de normer och värderingar om hur 
moderna och effektiva organisationer ska vara utformade och agera utifrån en viss omgiv-
nings institutionaliserade uppfattning om hur saker och ting är, helt taget för givna. Det finns 
två typer av institutionaliserade föreställningar, dels de långsiktiga, tunga trenderna som 
genomsyrar det moderna västerländska samhället till exempel normer och uppfattningar om 
rationalitet, individualitet och effektivitet och dels de mer modebetonade föreställningarna, 
som under en viss tid och inom en viss omgivning får stor utbredning, som till exempel all-
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männa principer om decentralisering eller centralisering. Mer specifika principer är profes-
sioner och styrmetoder, till exempel budgetstyrning (Jacobsson (red), 1997). 
 
Institutionellt arrangemang 
Både formella och informella institutioner för att upprätthålla legitimiteten krävs och är en 
förutsättning för att organisationen ska uppfattas som effektiv (Brorström, 1995). Myhrman 
(1994) menar att en nödvändig förutsättning är att det institutionella arrangemanget är tro-
värdigt. På organisationsnivå innebär ett trovärdigt institutionellt arrangemang att organisa-
tionens aktörer, verksamhetschefer och första linjens chefer, kan förlita sig på att den inci-
tamentsstruktur, som är en följd av det institutionella arrangemanget, är fast och kommer att 
tillämpas av ledningen. Förutsättningar ges då för ett agerande som ur ledningens synvinkel 
gagnar helheten långsiktigt. Ett icke trovärdigt institutionellt arrangemang leder sannolikt till 
ett agerande som ur ett helhetsperspektiv inte är önskvärt. Detta kallas för dysfuktionellt 
beteende och suboptimering och innebär att orsaker till och effekter av att delen optimeras 
på bekostnad av helheten. Ett exempel rörande betydelsen av trovärdighet på organisations-
nivå är att om ansvariga inom en decentraliserad organisatorisk enhet inte uppfattar regeln 
om överföring av ekonomiskt överskott till kommande verksamhetsår som trovärdigt, leder 
det till att regelns styreffekt uteblir. Samtidigt finns det en uppenbar risk att den resursför-
brukning som då sker, inte är förenlig med ett överordnat krav på effektivt resursutnyttjande 
totalt sett inom organisationen (Brorström, 1995). 
 
Den medicinska professionen som norm 
Inom vården finns starka institutionaliserade handlingsmönster sedan lång tid tillbaka. Sjuk-
vården brukar betraktas som styrd av utvecklingen inom den medicinska professionen. Inom 
den medicinska professionen finns väl utvecklade normer för hur till exempel läkare ska 
agera för att bete sig som en riktig läkare. Just det professionella är ett regelsystem som styr 
individernas uppfattningar om vad som ska göras, hur det ska göras och varför det ska göras. 
Andra regler och idéer framstår dock alltmer som viktiga till exempel sådant som har med 
effektivitet att göra, men det är viktigt att känna till att det nya inte ersätter det gamla utan en 
anpassning sker (Jacobsson (red), 1997). 
 

3.3 STYRNING I ORGANISATIONER  
För att en organisation ska kunna genomföra sitt uppdrag effektivt och långsiktigt överleva, 
krävs någon form av styrning inom organisationen. (Axelsson, 2000). Principerna för styr-
ning och ledning av en verksamhet är relativt enkla, nämligen att följa den i huvudsak beslu-
tade färdriktningen i form av verksamhetsidé och strategier samt att engagera alla medarbe-
tare i organisationen i syfte att uppnå uppsatta mål (Ewing & Samuelson, 1998). Men be-
greppet styrning kan ha många olika betydelser och behöver därför preciseras närmare. Det 
allmänna begreppet styrning kommer från engelskans ”to be in control”, att ha överblick och 
kontroll över situationen (Sande & Waern, 2000). Enligt Lindvall (2001) syftar styrningen 
till att planera och kontrollera att organisationen bedrivs i enlighet med planerna samt att 
regelbundet justera planerna med hänsyn till uppkomna, förändrade förhållanden.  
 
Detta synsätt är helt i enlighet med den cybernetik, vetenskapen om styrning och kommuni-
kation, som dominerar tänkande i litteraturen om styrning, vilket innebär att informationen 
skapas genom att ett faktiskt uppmätt utfall jämförs med en standard, ofta i form av ett pla-
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nerat utfall. De avvikelser som framkommer vid jämförelser skapar på så vis information för 
beslut om åtgärd så att verksamheten nästa period kan vara tillbaka i önskat jämviktsläge 
(Lindvall, 2001). Det som tillkommit under senare tid är att modellen kompletterats med 
bland annat beteendemässiga aspekter som hur mål, handlingsalternativ och beslut kommer 
fram i organisationer (Samuelson, 2001). Eftersom den fysiska uppgiften att verkställa en 
organisations syften faller på frontpersonalen, då det är dessas prestationer som avgör om 
organisationen ska bli framgångsrik eller inte (Simon, 1971), är det viktigt att organisationer 
agerar på ett sätt som bidrar till att önskat beteende uppnås.  
 

3.4 STYRNING GENOM BETEENDEPÅVERKAN  

3.4.1 Påverkan av mänskligt beteende 
Styrning handlar inte enbart om mekaniska och elektroniska processer, utan Prenkert (1998) 
talar även om styrning i organisationer som en process som främst är av psykologisk natur, 
och som handlar om påverkan av mänskligt beteende. Förutom att styrning handlar om pla-
nering, samordning och kontroll, innefattar den även aktiviteter som att sätta mål, bedöma 
information och påverka människors beteende. Då det handlar om att påverka mänskligt 
beteende, där styrning ses som en relation mellan den styrande och den styrde, är inte ut-
gången självklar, eftersom olika individer agerar olika med olika beteende. Därför handlar 
styrning om att öka sannolikheten för önskat beteende. Styrning kan ske antingen genom 
resultatkontroll eller beteendepåverkan, där resultatkontroll kan ske genom till exempel 
budgetuppföljning och andra avstämningar med olika periodicitet och där beteendepåverkan 
är beroende av kognitiva aspekter och motivationsskapande åtgärder. Andra påverkansfakto-
rer är val av kommunikationssätt och informationsinnehåll (Prenkert, 1998). Tyngdpunkten i 
begreppet styrning ligger i att påverka mänskligt beteende, vilket kan ske genom att på olika 
sätt öka sannolikheten för önskat beteende (Prenkert, 1998, Gyllberg & Svensson, 2000). 
Även Ax, Johansson & Kullvén (2001) ser på styrning som en avsiktlig påverkan på en 
verksamhet och dess befattningshavare mot vissa mål. I grunden handlar det ju om det natur-
liga huvudmålet att förbättra organisationens produktivitet och effektivitet genom att påver-
ka så att det önskade beteendet ska leda till åtgärder som gör att dessa mål uppnås. Att uppnå 
ett sådant beteende är inte enkelt (Lindvall, 1997). Eftersom det handlar om mänskligt bete-
ende och det heller inte finns några kausala samband mellan till exempel kommunicerande 
av ekonomisk information och beteende, kan det förväntade resultatet inte med säkerhet 
förutses, utan i stället handlar det om, som tidigare nämnts, att öka sannolikheten för önskat 
beteende. Dessutom är det heller inte givet att alla individer reagerar likadant på samma in-
formation. En och samma rapport behöver till exempel inte tolkas lika, beroende på olikhe-
ter i kunskap och individuella kognitiva begränsningar (Prenkert, 1998).  
 

3.4.2 Hur kognitionen påverkar beteendet 
Intellektuella funktioner – individuell referensram 
Vad som påverkar mänskligt beteende är de intellektuella funktioner som enligt Svenska 
Akademiens ordlista benämns som kognition. Inom organisationslitteraturen betecknas des-
sa intellektuella funktioner som kognitiva processer, där företeelser som människans tän-
kande och problemlösning, hur vi får insikt i och tolkar situationer, resonerar, bildar åsikter, 
bygger upp förväntningar och bedömer framtida konsekvenser av alternativa handlingar, 
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ingår (Jacobsen & Thorsvik, 1995). Det vill säga det handlar om vilken uppfattningsförmåga 
och förmåga att förstå, som den enskilde individen har. För att någon tolkning ska ske, krävs 
någon form av information. Människan lagrar och organiserar information hierarkiskt, vilket 
betyder att informationen grupperas i olika huvudområden och mer detaljerad information 
inordnas under respektive huvudområde. Dessa områden kan ses som kognitiva ”kartor”. 
Tolkningar görs sedan utifrån befintliga kognitiva strukturer som kan relateras till tidigare 
erfarenheter (Solli, 1991; Tomicic, 1998). De kognitiva strukturerna är uppbyggda av tidi-
gare kunskaper och erfarenheter och utgör individens referensram, vilken spelar en viktig 
roll eftersom det inte är möjligt att bilda sig en uppfattning utan att det som uppfattas kan 
relateras till något. (Tomicic, 1998). Varje individ har dessutom en egen kognitiv stil, ett 
individuellt sätt att förhålla sig till information. Den kognitiva stilen påverkas även av refe-
rensramar och utbildning. Detta gör att den kognitiva stilen påverkar det sätt en person mot-
tar, transformerar och strukturerar data från omgivningen till information. Därför hänger 
kognition ihop med både kommunikation och information. Den kognitiva stilen påverkar 
efterfrågan och användningen av ekonomisk information och annan verksamhetsinformation 
i organisationerna. Eftersom informationens användbarhet är beroende av vem som använ-
der den, innebär det att informationen bör anpassas till användarens kognitiva stil om den 
ska kunna användas på ett effektivt sätt (Solli, 1991). Det är av stor betydelse vilken inställ-
ning organisationen i sig har till ekonomisk information och vilken policy organisationen 
har för att kommunicera ut den i organisationen (Orup, 1988; Solli, 1991). 
 
Igenkännande och förtroende 
I sammanhanget spelar också förtroende in när det gäller kognitiva aspekter, i det avseendet 
att individer knyter störst uppmärksamhet till information från personer som de litar på.  
Uppmärksamheten blir också störst när de handlingsmodeller som presenteras verkar attrak-
tiva, när de är lättillgängliga, känns viktiga eller liknar något som individen har sett tidigare 
(Jacobsen & Thorsvik, 1995), det vill säga när det presenterade kan inordnas i kända sam-
manhang där orientering utifrån individens kognitiva ”kartor” kan göras.  
 
Åtgärder för att underlätta förståelsen  
Det som organisationer kan bidra med när det gäller att positivt påverka individers beteende 
och handlande, är att anpassa informationens utformning och pedagogiska innehåll till mot-
tagaren, eftersom det har stor betydelse för förståelsen och tillämpningen av densamma (Sol-
li, 1991). Ekonomisk information är ofta komplex till sin natur och kan upplevas som väl-
digt abstrakt av många. I sådana sammanhang kan med fördel modeller användas. Modeller 
kan ses som förenklingar av verkligheten, en avbild som lyfter fram det som är väsentligt 
(Hägg & Wiedersheim-Paul, 1994). Ekonomisk information kan då med fördel avbildas och 
presenteras i någon form av grafisk modell, för att på ett enkelt sätt åskådliggöra de ekono-
miska samband som eventuellt inryms i modellen. Genom att till exempel visa på ekono-
miska samband, istället för att redovisa enskilda ekonomiska tal, underlättas förståelsen och 
det blir ett sätt att överbrygga den inbyggda aversion som många människor har mot eko-
nomi. Denna inbyggda aversion kan bero på bristande intresse för ekonomisk information, 
som i sin tur kan bero på okunskap (Solli, 1991). Genom att försöka utveckla individens 
referensramar genom till exempel utbildning, skapas bättre förutsättningar att förstå och an-
vända tillgänglig information (Prenkert, 1998). Eftersom den kognitiva stilen är olika för 
varje individ, underlättas också förståelsen av ekonomisk information och annan verksam-
hetsinformation om en gemensam begreppsapparat används. Finns inte denna gemensamma 
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begreppsapparat finns risk för olika tolkningar, vilket i slutändan kan få till följd att möjlig-
heten att uppnå önskat beteende försvåras (Frenckner, 1983; Solli, 1991; Lindvall, 1997). 
 

3.5 HUR MOTIVATIONEN PÅVERKAR BETEENDET 

3.5.1 Vad är motivation? - Inledning och beskrivning 
Motivation är något individuellt och kan beskrivas som värdet för mig av det tänkta resulta-
tet samt sannolikheten att målet kan uppnås, där båda förutsättningarna måste uppfyllas. 
Inom organisationsteorin har begreppet motivation använts för att förklara vad som får an-
ställda att prestera någonting extra, viljan att prestera. Begreppet kopplas också ofta samman 
med begreppen arbetstillfredsställelse och engagemang (Jacobsen & Thorsvik, 1995). Moti-
vation kan beskrivas som det som driver en individ till att handla och bete sig på ett speciellt 
sätt, som en drivkraft som ger handlingen riktning och som upprätthåller och förstärker den 
(Jacobsen & Thorsvik, 1995; Samuelsson, 2001). Med andra ord påverkar motivation bete-
endet hos individer.  
 
Motivation är en kombination av intellektuella, känslomässiga och fysiologiska processer. 
Det är således ett resultat av hur personer tänker, tolkar situationer och skapar sig åsikter och 
förväntningar om konsekvenser av handlingar, vilket i sin tur leder till någon form av presta-
tion. Allmänt antas att prestation är en följd av en önskan att tillfredsställa ett behov som 
inte är uppfyllt. När det gäller arbete i organisationer finns det olika motiv som möjliga 
drivkrafter. Vad som motiverar en individ kanske inte fungerar för en annan. Dessutom är 
människor oftast motiverade av flera drivkrafter på en gång. Det betyder att flera motiv kan 
samverka som drivkrafter bakom en och samma handling (Jacobsen & Thorsvik, 1995). 
 
Motivation är särskilt viktigt i tjänsteproducerande organisationer. Utmärkande för tjänste-
produktion är att tjänstens kvalitet direkt är beroende av de anställdas initiativ, beteende och 
prestationer och hur den sociala samverkan med kunden/patienten fungerar. Därför ställs det 
särskilda krav på den individuella motivation när det gäller tjänsteproduktion (Jacobsen & 
Thorsvik, 1995). 
 
De två mest centrala grupperna av psykologisk teori om vad som motiverar människor är 
teori om sambandet mellan mänskliga behov, känslomässiga och fysiologiska, och motiva-
tion samt teori om kognitiva processer och motivation (Jacobsen & Thorsvik, 1995).  
 

3.5.2 Behovsteorier inom motivationsforskningen 
Motivationsforskare inom behovsteorierna säger att sambandet mellan mänskliga behov och 
motivation grundar sig på att beteende kan härledas från inre fysiologiska och psykologiska 
behov enligt Maslows motivationsteori till exempel. Trygghetsbehov, sociala behov, kon-
taktmotiv, behov av status och prestige, prestationsmotiv samt behov av självförverkligande 
är mänskliga behov som skapar motivation. Aldefers motivationsteori innehåller samma 
behovskategorier, med skillnaden att behovskategorierna inte är inbördes hierarkiskt ordna-
de som Maslows teori säger. Aldefers teori menar i stället att det är möjligt att röra sig i båda 
riktningarna även om till exempel ett visst behov inte är tillfredsställt. McClellands behov 
innehåller även prestationsbehovet, som gynnar kreativiteten att hela tiden vilja göra någon-
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ting bättre, vilket i sin tur leder till effektivitet. Den nytta som kan dras av behovsteorierna är 
att de kan användas för att förklara prestationer, arbetstillfredsställelse och engagemang i 
organisationer. Tillfredsställelse antas också vara en förklaring till att människor presterar 
mera. Dessutom skapas engagemang genom att organisationen underlättar för individen att 
få sina behov täckta (Jacobsen & Thorsvik, 1995). 
 

3.5.3 Kognitiv motivationsteori 
Kognitiv motivationsteori fokuserar på samspelet mellan individ och omgivning och visar 
hur så kallade kognitiva variabler, så som funderingar kring värden knutna till mål och sub-
jektiva förväntningar knutna till resultat, kan förklara skillnaden i människors motivation. 
Det kognitiva förhållningssättet utgår från att sättet på vilket individer tolkar information, 
påverkar motiv och formar den framtida motivationen. Det finns tre kognitivt baserade mo-
tivationsteorier som bygger på varandra nämligen förväntansteorin, jämviktsteorin och attri-
butionsteorin.  
 
Förväntansteorin 
Inom förväntansteorin är huvudargumentet att människor blir motiverade att prestera något 
för att nå ett mål om de sätter värde på målet och kan se att det som de gör leder till att målet 
nås. Att identifiera sig med organisationens mål och få dela sociala belöningar för gemen-
samma ansträngningar och resultat med förväntan om att belöningen, den sociala belöningen 
för gemensamma ansträngningar och resultat, ska stå i proportion till resultatet (Jacobsen & 
Thorsvik, 1995; Larsson, 2001).  
 
Jämviktsteorin 
Jämviktsteorin kompletterar förväntansteorin genom att peka på att personer jämför sig med 
andra och är angelägna om att bli lika behandlade. Det innebär att individer motiveras att 
anstränga sig extra för att uppnå så kallad jämvikt eller att minska på ojämnvikten.  
 
Attributionsteorin 
Attributionsteorin antas bero på hur det som observeras eller upplevs tolkas genom att för-
klara orsakerna utifrån bestämda förhållanden. Det viktigaste för en person är inte vad som 
händer, utan hur det förklaras och vad det betyder. När det till exempel gäller mottagande av 
information är det individens tolkning och handling som är viktigast för motivationen. Det 
handlar om att ha känslan av kontroll över sin egen situation (Jacobsen & Thorsvik, 1995).  
 

3.5.4 Motivationstekniker 
Målsättning  
Mål har en styrande funktion genom att de ger riktlinjer för arbetet och därigenom påverkar 
beteendet hos individerna i en organisation (Jacobsen & Thorsvik, 1995). Gyllberg & 
Svensson (2002) säger till exempel att det är viktigt att verksamhetsorienterade mål skapar 
det engagemang som krävs för ett beteende som gynnar organisationens bästa. Mål hänger 
samman med effektivitet, eftersom effektiviteten är beroende på i hur hög grad en organisa-
tion når sina mål. Målsättning är en motivationsteknik som fungerar när det gäller att påver-
ka prestationer. För att målet ska fungera som motivator, bör målet vara konkret, tidsram 
måste finnas och målet måste ses som en utmaning, samtidigt som det måste upplevas som 
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realistiskt (Jacobsen & Thorsvik, 1995). Om målet dessutom är konkret och lättbegripligt i 
sin utformning och presentation och individen förstår innebörden av informationen och låter 
sig motiveras av den, bidrar det till att påverka beteendet i organisationerna i den mening att 
det underlättar att uppnå målkongruens, (Anthony & Govindarajan, 2001). 
 
Delaktighet och ansvar 
Genom att känna delaktighet i organisationens agerande ökar också den egna motivationen 
till att vilja agera i linje med det (Larsson & Rosengren, 1999). Delaktighet och ansvarsta-
gande är begrepp som ryms inom begreppet empowerment. Det handlar inte bara om att 
individen ges större frihet att agera rent konkret, utan individen uppmuntras även till kreati-
vitet och problemlösning. Delaktighet är också vanligt när det gäller att sätta upp mål. Enligt 
Polesie & Johansson (1992) är det viktigt att information för verksamheten formas tillsam-
mans. Detta inflytande skapar ett större engagemang hos den enskilde och motivationen blir 
en drivkraft till handling (Ewing & Samuelson, 1998). Det ger också en verklighetsanpassad 
bild som kan användas och förstås av dem som gör jobbet, vilket även leder till att individer 
lättare internaliserar målen. Kommunikation ses också som en betydelsefull aspekt i sam-
manhanget (Larsson & Rosengren, 1999).  
 
Feedback  
Mål kan användas vid uppföljning och som utvärderingskriterier (Ax, Johansson & Kullvén, 
2001). Men om målen är för övergripande, generella och diffusa på grund av att strategier 
och verksamhetsplaner inte brutits ned i tillräckligt detaljerade delmål och mått, blir det 
svårt att följa upp och mäta om målen uppnåtts. För att vara motiverande bör därför mål och 
mått vara så utformade och specificerade att de kan begripas och omsättas till varje medar-
betares arbetsuppgifter på varje hierarkisk nivå inom organisationen. Motivationen förstärks 
sedan av att en utvärdering med feedback, om hur det utförda arbetet står i förhållande till 
målet, kontinuerligt görs (Jacobsen & Thorsvik, 1995). En generell regel är att snabb återfö-
ring av resultatet ökar intresse och motivation (Pihlgren & Svensson, 1991). Viktigt i sam-
manhanget är även att det finns en förståelse för sambandet mellan den utförda verksamhe-
ten och det ekonomiska resultatet (Jacobsen & Thorsvik, 1995). 
 
Benchmarking  
Benchmarking handlar om att organisationer eller delar av en organisation gör jämförelser 
och låter sig inspireras av andra. Det handlar även om att lära sig av andra i syfte att förbätt-
ra den egna verksamheten. Inom området prestationsmätning kan information om verksam-
heten i samband med benchmarking användas vid fastställande av prestationsmål och mått 
(Ax, Johansson & Kullvén, 2001). Samtidigt är det motiverande att jämföra sig med andra 
enligt resonemangen ovan om jämviktsteorin, som handlar om att jämföra sig med andra och 
att motiveras att nå samma resultat som andra för att uppnå så kallad jämvikt (Jacobsen & 
Thorsvik, 1995). För att öka motivationen kan även arbetsrotation tillämpas för att skapa 
större variation i arbetet samtidigt som förståelsen för helheten i verksamheten ökar (Jacob-
sen & Thorsvik, 1995). 
 

3.6 EKONOMISTYRNING – EN DEFINITION  
Ekonomistyrningen i organisationer förväntas bidra till förbättringar av organisationens pro-
duktivitet och effektivitet. Det är meningen att förbättrad information, inte bara ekonomisk 
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sådan, ska ge bättre underlag för beslutsfattande, så att önskvärda åtgärder vidtas (Lindvall, 
1997). Det yttersta målet är ju att som organisation överleva på lång sikt, vilket får till följd 
att produktivitet och effektivitet har en avgörande betydelse för organisationens överlevnad. 
Vad innebär då detta kritiska, nödvändiga fenomen? Eftersom studien inte enbart rör sig 
inom det rent företagsekonomiska området, utan även berör det hälsoekonomiska området, 
vilket tillhör nationalekonomi, vill jag börja med att kort beröra betydelsen som ekonomi-
styrning har inom det området. Ekonomistyrning, som är ett sammansatt begrepp, handlar 
både om ekonomi och styrning, där ekonomi definieras som hushållning med begränsade 
resurser, vilket då skulle innebära att ekonomistyrning handlar om en hushållande styrning 
av dessa begränsade resurser. Trots att definitionen ekonomi är enkel, och leder fram till en 
nästan lika enkel innebörd av ekonomistyrning, är dock inte definitionen av ekonomistyr-
ning lika självklar. Precis som Gyllberg & Svensson (2002) nämner ger litteraturen ingen 
entydig definition av begreppet utan definieras på en rad olika sätt. Magnusson & Forsberg 
(1984) till exempel, menar att ekonomistyrning avser all den planering och uppföljning som 
bedrivs i en organisation där måttenheten är pengar, medan Solli (1991) beskriver det som 
en samling för organisationen övergripande principer som syftar till att skapa en god hus-
hållning med resurser, där resurser inte enbart betyder pengar utan, som Olve, Roy & Wetter 
(1999) menar, även inbegriper hushållning med resurser i form av till exempel kompetens. 
Frenckner (1983) liksom Olsson & Skärvad (2000) definierar ekonomistyrning helt enkelt 
som planering och uppföljning mot ekonomiska mål.  
 
Gyllberg & Svensson (2000) beskriver ekonomistyrning mer generellt, som alla medvetna 
åtgärder som vidtas i syfte att öka organisationens effektivitet, vilket även inbegriper sprid-
ning av verksamhetsidé och vision samt, som Anthony & Govindarajan (2001) menar, att 
styrning utgör en garanti för strategiernas genomförande. Denna definition stämmer överens 
med den uppfattning jag har och ger utrymme för moderna styrförsök med hjälp av olika 
typer av anpassad, relevant information och kommunikation, där inslag av delaktighet, sam-
verkan, kognitiva aspekter och motivation har stor betydelse för resultatet, vilket även resul-
tatet från min tidigare studie visade. Bromwich & Bhimani (1996), Ax, Johansson & Kull-
vén (2001) och Lindvall (2001) betonar just vikten och behovet av kontinuerlig, anpassad 
information i ekonomistyrningen från den externa redovisningens finansiella mått till att 
även innefatta verksamhetsinformation för den interna styrningen. Grönlund (1989), Ax, 
Johansson & Kullvén (2001) och Gyllberg & Svensson (2002) betonar också vikten av att de 
kommunikativa aspekterna borde ges en ökad tyngd. Brorström, Haglund & Solli (1999) 
betonar även de vikten av kommunikation ur ett ekonomistyrningsperspektiv och menar att 
det centralistiska planeringsbeteendet som finns i offentliga organisationer, gör att det är en 
omöjlighet att centralt få en överblick över införande, genomförande och resultat i verksam-
heten som sker på lokal nivå i tillräckligt detaljerad omfattning. Därför krävs en styrfilosofi 
som tillämpar kommunikation i betydelsen att föra dialog med dem som verkställer i organi-
sationen. 
 

3.7 INFORMATIONENS ROLL INOM EKONOMI-
STYRNINGEN 

Med teknikens hjälp kan vi få mer information snabbare. Nu är informationsflödet oöver-
blickbart och det är mottagarens prioriteringar som gäller. Det talas om informationsöverbe-
lastning. Att finna den relevanta informationen har blivit allt svårare. Sättet att förmedla 
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informationen på kommer därför att bli allt viktigare (Strid, 1999). För att kunna tala om 
information, måste transformeringsprocessen vara känd. Enligt Nationalencyklopedin är 
information per definition bearbetad, tolkad data, där data avser representation av fakta, be-
grepp eller instruktioner i en form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av män-
niskor eller maskiner. Det innebär att informationen, det vill säga innebörden av data, förut-
sätter en mottagare med förmåga till tolkning av data. För att tolka information krävs kun-
skap i form av utbildning och erfarenhet, vilket motsvarar en individs referensram samtidigt 
som kunskap kan beskrivas som den information och förståelse som erhållits genom erfa-
renhet och studier. Avsikten är ju att tillgänglig data ska kunna tolkas till information som 
ska leda till beslut och som i sin tur medför handling. Den infologiska ekvationen  
I = i(D, S, t) kan beskriva detta, där information (I) är en funktion (i) av data (D), referens-
ram(S) hos informationsmottagaren och tillgänglig tid eller tid som krävs (t) för tolkningen 
(Langefors, 1995).  
 

3.7.1 Information för styrning 
Både tillgång till och användandet av information anses vara av central betydelse, både när 
det gäller organisationers strävan efter målöverensstämmelse och ambition att förbättra ef-
fektivitet och produktivitet (Lind, 1996; Lindvall, 2001). Människor behöver information. 
Utan information kan vi inte känna oss delaktiga. När vi gör det, bidrar den också till ett 
ökat engagemang (Fiske, 1997). Nu förväntas inte heller bara information om vad och hur 
arbetet ska göras utan även varför och vad resultatet ska bli (Erikson, 1998). Det handlar om 
att ge den anställde information och kunskap om till exempel organisationens övergripande 
mål för att på så sätt bidra till ökad delaktighet och motivation, allt i syfte att öka sannolik-
heten för önskat beteende (Lindvall, 2001). Bland det viktigaste med information är just att 
motivera och att få alla medarbetare att arbeta för samma mål (Erikson, 1998).  
 

3.7.2 Informationens syften  
Information i organisationer kan gälla både externa och interna förhållanden och kan avse 
både framtid - budgetar och prognoser och förfluten tid - uppföljning och utvärdering. In-
formationens syfte kan vara att fungera som hjälpmedel och tillämpas i verksamheten, skapa 
engagemang och förståelse samt ge nya idéer (Jacobsen & Thorsvik, 1995). Det som plane-
ras och pågår inom olika delar i organisationen, kan sägas utgöra de delar som hela verk-
samheten består av. Den information som finns och som produceras inom en funktion, har 
sedan en annan funktion behov av, för att kunna göra olika sammanställningar avseende en 
annan funktion eller hela organisationen (Larsson, 2001; Samuelson, 2001). Med hjälp av 
information är syftet att styra och leda en organisation (Lindvall, 2001). Tanken med infor-
mationen är att den ska möjliggöra nödvändiga analyser och fungera som beslutsunderlag 
för att på så sätt ge bättre resultat och handlande (Lindvall, 2001).  
 

3.7.3 Kritik mot resultatinformation 
Resultatinformationen från den traditionella ekonomistyrningen har ofta kritiserats i det att 
den resultatinformation som används som underlag för den interna styrningen, i både privata 
och offentliga organisationer, har varit allt för kortsiktig och bakåtriktad. Det kan leda till 
konsekvensen att långsiktiga satsningar bortprioriteras även om de på lång sikt ger ett bra 
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resultat, på grund av att de på kort sikt skulle leda till ett försämrat ekonomiskt resultat 
(Lindvall, 1997). Informationen sägs också vara för sen, för aggregerad och allmänt irrele-
vant för att kunna användas till aktiv verksamhetsstyrning (Lindvall, 1997; Olve, Roy & 
Wetter, 1999). Svårigheter med att förstå helheten förekommer också, eftersom fokus i stor 
utsträckning har varit på finansiell information. Ofta är finansiella mått så komplicerade att 
användarna, till exempel de linjeansvariga, har svårt att tillgodogöra sig informationen. Det 
får till följd att det är svårt att agera utifrån den (Lind, 1996). Det bör därför finnas en balans 
mellan finansiell och icke-finansiell information i form av mer verksamhetsnära information 
(Lindvall, 1997; Olve, Roy & Wetter, 1999; Gyllberg & Svensson, 2002). Lindvall (1997) 
talar om studier där det framkom att sjukhus som samtidigt betonade finansiella och medi-
cinska mål, presterar bättre än de som enbart prioriterar finansiella mål. Även om det finns 
information av både finansiell och icke-finansiell karaktär, förekommer ändå problem efter-
som det finansiella flödet och tjänsteflödet är separerade från varandra, vilket får till följd att 
det är svårt att diskutera verksamheten i ekonomiska termer, vilket är en direkt nödvändighet 
för en fungerande ekonomistyrning (Lindvall, 1997).  
 
Traditionell ekonomistyrning är också mindre bra på att bistå med information kring organi-
sationers yttre effektivitet, det vill säga information och kunskap om vad kunderna har för 
uppfattning om organisationen (Lindvall, 2001). Därför efterfrågas nya mål och mått som 
beskriver verksamhetens prestationer, kvalitet och resultat som komplement till de ekono-
miska målen och måtten, för att på så sätt bättre kunna belysa andra väsentliga aspekter av 
verksamheten (Anell, 1990; Lindvall, 1997).  
 

3.7.4 Viktiga egenskaper för information i styrhänseende 
Ekonomi i organisationer handlar mycket om att förstå sammanhang och betydelsen av eko-
nomisk information i sig (Solli, 1991). För att ekonomisk information ska bli begriplig och 
för att bearbetning av densamma ska vara möjlig, är kunskap om ekonomi nödvändig (Bror-
ström, Haglund & Solli, 1999). För att kunna få en helhetsbild och förstå sammanhang, 
krävs också enligt hjärnforskare, att informationen bör spegla alla tidsdimensionerna, det vill 
säga igår, idag, imorgon (Lindvall, 2001). 
 
För att rätt information ska förmedlas nedåt i organisationen, förutsätts även att rätt informa-
tion sprids mellan funktionerna i organisationen, till exempel mellan ekonomi och produce-
rande enheter (Nilsson, 1998). En annan aspekt på informationens användning är att den ska 
vara lättillgänglig för användaren. Eftersom det inte är informationen i sig som är viktigast, 
utan resultatet av den, förutsätter det bland annat att informationen är relevant och korrekt, 
för att korrekta bedömningar ska kunna göras utifrån den. Vidare ökar förståelsen om infor-
mationen individanpassas, vilket även ökar sannolikheten för önskat beteende (Prenkert, 
1998). Därför är det en fördel om informationen är konkret och handlingsinriktad (Lind, 
1996). Om ekonomisk information ska kunna fungera som ett instrument för att höja med-
vetenheten och motivationen hos de anställda, är förutsättningen att den är begriplig och 
trovärdig (Nilsson, 1998), samt att denna information kommuniceras på ett riktigt sätt (Orup, 
1988; Molander, 1996; Lindvall, 1997). Poängteras bör även vikten av att inte enbart ha 
ekonomiska mått utan även ha verksamhetsnära mått, som lätt kan förstås, kommuniceras 
och användas ute i verksamheten (Gyllberg & Svensson, 2000; Ax, Johansson & Kullvén, 
2001), dels för att få insikt i vad som skapar framtida värde för att kunna överleva på sikt 
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och dels underlätta förståelsen hos de anställda så att de lättare ska kunna relatera till det 
egna arbetet (Lind, 1996; Ax, Johansson & Kullvén, 2001) och för att skapa en helhetsbild 
av organisationens verksamhet (Lind, 1996; Ewing & Samuelson, 1998). Fungerar denna del 
av informationshanteringen ökar den förutsättningarna för önskvärt beteende i verksamhe-
ten, vilket i sin tur får positiva konsekvenser för organisationens produktivitet och effektivi-
tet (Lindvall, 1997). Informationen i sig kan därigenom beskrivas som effektiv, det vill säga 
den får avsedd effekt.  
 

3.8 KOMMUNIKATIONENS ROLL INOM EKONOMI-
STYRNINGEN 

3.8.1 Kommunikationsprocessen 
Den enklaste definitionen av kommunikation är informationsöverföring. Det belyser tidigare 
uppfattning om hur överföring av information gick till i kommunikationsprocessen, nämli-
gen att överföringen skedde linjärt mellan sändare och mottagare. Men i dagens moderna 
organisationer handlar inte kommunikation enbart om informationsöverföring, utan har ett 
vidare perspektiv och kan beskrivas som en process där människor knyts samman i sociala 
system, ger motivation och skapar förutsättningar för styrning och kontroll. I stället beskrivs 
kontakten som cirkulär eller spiralformad. En tydligare definition skulle då kunna vara 
kommunikation som processen för människors kontakt med varandra, där informationen är 
innehållet, det som utbyts i processen (Larsson, 2001), eller som Fiske (1997) uttrycker det 
social samverkan med hjälp av meddelanden. Denna syn ligger också mer i linje med be-
greppets grekiska ursprung, som betyder göra något gemensamt (Larsson, 2001).  
 
Inom den moderna kommunikationslitteraturen brukar sändare och mottagare benämnas som 
deltagare i kommunikationsprocessen. Men begreppen sändare och mottagare kommer ändå 
att användas ibland, eftersom de i vissa fall tydligare beskriver skillnaderna. För att kunna få 
en uppfattning om de olika elementen i en kommunikationsprocess visas nedanstående figur. 
 

Avsändare 

Det tänkta 
budskapet 

Avkodning av 
budskapet 

Kodning av 
budskapet 

Sändning av 
budskapet 

Mottagare 
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1 
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4 

 
 

Figur 2. Kommunikationsprocessen 
(Jacobsen & Thorsvik, 1995, sid. 268) 
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3.8.2 Kommunikation – det som binder samman en organisation 
Kommunikationen har flera viktiga funktioner. Kommunikationen kan sägas utgöra det 
”kitt” som binder samman en organisation. Utan kommunikation kan det inte finnas någon 
organisation, eftersom det inte skulle finnas någon möjlighet att påverka individens beteen-
de. Den enskilde individens beteende är det verktyg med vilket organisationer förverkligar 
sina syften. Om inte denna medvetenhet finns, uppstår det brister i kommunikationen. Denna 
brist kan komma att påverka organisationers effektivitet på ett negativt sätt. Kommunika-
tionsproblem och den brist på samordning som råder i många organisationer idag, förklaras 
ofta som orsakerna bakom organisationers effektivitetsproblem. Detta gör att en medveten-
het om kommunikationens betydelse ur effektivitetssynpunkt bör ses som en naturlig del 
inom ekonomistyrningen (Simon, 1971). 
 

3.8.3 Organisationskommunikation – intern kommunikation 
Begreppet organisationskommunikation inbegriper organisationers alla kommunikativa 
handlingar och interaktioner och kan delas upp i extern och intern kommunikation (Larsson, 
2001). Den interna kommunikationen avser all typ av budskapsförmedling mellan individer i 
en organisation, där budskapet både kan vara muntligt och skriftligt. Syftet med intern 
kommunikation är att bidra till att organisationens mål uppfylls (Larsson, 2001). Det ligger i 
linje med resonemangen om målkongruens inom styrningslitteraturen. Genom att ge den 
anställde överblick om det egna arbetet, skapa enighet om mål, ge bättre beslutsunderlag i 
form av rätt och relevant information, blir kommunikationen ett sätt att tillföra medarbetarna 
ökad kunskap. Det innebär att det finns en kunskapsplattform, en minsta gemensamma näm-
nare, som diskussioner kan utgå från (Larsson & Rosengren, 1999). Detta bidrar till att ska-
pa motivation och påverka beteendet (Erikson, 1998), vilket i sin tur påverkar resultatet och 
leder till ökad effektivitet oavsett om det gäller kommersiell produktion eller offentlig servi-
ce (Larsson, 2001).  

3.8.4 Effektiv kommunikation 
För att en organisation ska uppnå goda resultat på lång sikt krävs en effektiv kommunikation 
(Steers, 1977). Effektiv kommunikation brukar definieras som att mottagaren tolkar budska-
pet på ett sätt som väl motsvarar de intentioner som avsändaren hade, det vill säga att kom-
munikationen får avsedd effekt (Jacobsen & Thorsvik, 1995). När det gäller ekonomisk in-
formation förekommer ofta skillnader i synsätt och intresse mellan sändare och mottagare  
(Polesie & Johansson, 1992). En allmän uppfattning är att effektiv kommunikation är sär-
skilt viktig i organisationer som är komplexa till sin natur, verkar under hög grad av osäker-
het och där verksamhetens art inte är rutinmässig eller automatiserad (Steers, 1977). Det 
innebär att behovet av en fungerande kommunikation är särskilt stort inom sjukvården. 
Kommunikationsproblem inom sjukvården är vanligt eftersom ekonomer och medicinsk 
personal i stor utsträckning använder sig av olika språk för att beskriva den verksamhet som 
ekonomistyrningen ska mäta och utvärdera (Lindvall, 1997).  
 

3.8.5 Kommunikationsströmmar 
En organisations inre kommunikation sker i olika riktningar. Den nedåtriktade kommunika-
tionen innebär traditionell, enkelriktad kommunikation inom en formell struktur som måste 
finnas och är oftast av kunskapskaraktär. Men med dagens ideal med krav och behov av dia-
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log, måste även den uppåtriktade kommunikationen i form av medarbetarnas återföring och 
synpunkter finnas. Horisontell kommunikation är den kommunikation som förekommer 
inom en enhet eller i olika enheter på samma nivå (Katz & Kahn, 1978; Larsson, 2001). Se-
nare tid har även ytterligare en ström noterats, den tvärgående (criss-cross), som innebär 
kommunikation mellan individer på olika enheter och olika nivåer (Larsson, 2001). För att 
till exempel ekonomisk information och annan verksamhetsinformation ska kunna förmedlas 
både nedåt och uppåt i organisationen krävs att kommunikationen är dubbelriktad, så kallad 
tvåvägskommunikation (Nilsson, 1998). 
 

3.8.6 Kommunikationskanaler 
Idag underlättas informationsspridningen i organisationer genom tillgång till och användan-
det av intranät och utgör så en naturlig del inom ekonomistyrningen (Larsson, 2001; Samu-
elson, 2001. Informationsförmedlingen kan vara både muntlig och skriftlig, förmedlad an-
tingen face-to-face eller via rapporter, fysiska eller elektroniska (Solli, 1991, Nilsson, 1998; 
Larsson, 2001; Samuelson, 2001).  
 

3.8.7 Formell och informell kommunikation 
Den interna kommunikationen kan delas upp till att bestå av både formella och informella 
kontaktformer. Båda typerna behövs för att tillfredsställa behovet av information i organisa-
tioner. Formella kontaktformer i form av möten, rapporter eller dylikt kan till exempel inne-
hålla mål och riktlinjer samt annan producerad information. Medan informella kontaktfor-
mer kan vara samtal, diskussioner eller spontana gruppmöten (Larsson, 2001), som till ex-
empel kan handla om formellt förmedlad information. 
 

3.8.8 Val av kommunikationskanal 
Det är inget som garanterar att information som formuleras på en nivå i organisationen har 
någon effekt på en annan nivå, om den inte presenteras på rätt sätt och i övertygande form 
(Simon, 1971). En betydelsefull aspekt i sammanhanget är individens förmåga att ta till sig 
den information som förmedlas. Av vikt blir då i vilken utsträckning mottagaren av informa-
tionen kan tolka och tillgodogöra sig innehållet och hur informationen sedan används. Här 
påverkar budskapets omfattning valet av kommunikationskanal. Om budskapet är komplice-
rat och det finns risk för missförstånd, kan ett möte vara att föredra. Samtidigt som mycket 
information kan förmedlas under kommunikationen, får också avsändaren feedback på in-
formationen. Är budskapet däremot enkelt, kan skriftliga formella kanaler väljas. Informa-
tion kan också överföras med hjälp av flera olika kommunikationskanaler samtidigt. Till 
exempel kan formella möten vara ett forum, samtidigt som informationen även finns i rap-
portform. För att uppnå kraven på effektiv kommunikation är det en fördel med en kombina-
tion av muntliga, skriftliga och elektroniska kanaler för den interna kommunikationen efter-
som den bidrar till att öka förståelsen av informationen (Solli, 1991; Erikson, 1998) samti-
digt som även engagemanget hos individen ökar (Solli, 1991).  
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3.8.9 Möten och verbal information 
Ett av syftena med arbetsplatsmöten är att presentera och delge information för ekonomisk 
uppföljning. Lindvall (1997) nämner att ett flertal studier har visat fördelar med en god eko-
nomisk kommunikation baserad på bland annat hög mötesfrekvens och ömsesidig förståelse. 
Mintzberg fann också i en studie att chefer föredrog att aktuell information skulle vara munt-
lig, så kallad verbal information. Samma önskemål om verbal information fanns även på 
arbetsledarnivå. Det står i direkt motsats till de formella informationssystemen som ger ag-
gregerad historia i form av olika rapporter (Mintzberg, 1973). En kombination av både ver-
bal och icke-verbal information borde således vara önskvärd för att få en så mångsidig bild 
som möjligt. 
 

3.8.10 Rapporter 
Information från ekonomistyrsystemet presenterade i rapporter används i syfte att informera 
om den ekonomiska situationen (Thorén, 1995) samt att rikta chefernas uppmärksamhet mot 
det som bör vara i fokus för verksamheten. En förutsättning är då att informationen i rappor-
terna kan förstås och att den är relevant för att leda till bra beslutsfattande (Erikson, 1998; 
Lindvall, 2001). Därför är det behovet av information som bör styra rapporternas utformning 
(Solli, 1991; Gyllberg & Svensson, 2000), vilket innebär att den med ett ekonomiskt ansvar, 
bör få rapporter som är anpassade till dennes behov och efterfrågan (Brorström, Haglund & 
Solli, 1999). Avsikten med rapporter kan sägas vara att återspegla verkligheten i verksamhe-
ten. Ofta glöms det bort att den skriftliga informationen måste tolkas av mottagaren och sät-
tas in i ett sammanhang. Därför kan ingen skriftlig information ersätta den direkta kommu-
nikationen, utan endast komplettera den (Orup, 1988; Larsson, 2001). Dessa uppfattningar 
kan sammanfattas av U3-modellen som Solli (1991) använder för att åskådliggöra de sam-
band som finns mellan kunskaper i ekonomi, unika rapporter utifrån behov och den kontinu-
erliga dialog mellan ekonomer och verksamhetsansvariga.  
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Figur 3. U3-modellen 
(Brorström, Haglund & Solli, 1999, sid. 293) 
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Dialogen kring rapporterna medför en informationsexpansion eftersom förståelsen ökar i 
takt med att informationen diskuteras och förklaras, varvid tolkningen underlättas (Bror-
ström, Haglund & Solli, 1999).  
 

3.8.11 Den informella kommunikationen 
Den informella kommunikationen i organisationer pågår ständigt. Därför har anställda behov 
av gemensamma samtalsämnen som kan fylla den sociala samvaron. Det mest närliggande 
ämnet som alla har ett gemensamt intresse av, är den egna organisationen (Jacobsen & Thor-
svik, 1995). Därför är det bra om organisationens mål har internaliserats på ett naturligt sätt 
bland organisationens anställda. Dessutom fungerar det så att om fler personer diskuterar ett 
gemensamt ämne, bidrar det till en mer fullständig bild av det som diskuteras och tillfälle för 
reflektion skapas (Solli, 1991). Den informella kommunikationen och samarbetet på arbets-
platsen är även en viktig kanal för kommunikation med överordnade. Därför lägger många 
ledare stor vikt vid att vara på plats, vara synliga för att på så vis vara lättillgängliga för sina 
medarbetare. Den informella kommunikationen kan ge dem information som de annars skul-
le ha haft svårt att få (Jacobsen & Thorsvik, 1995). 
 
Dialog och interaktion  
De ekonomiska rapporterna innehåller information som ska ge användaren en uppfattning 
om den ekonomiska situationen. En gemensam begreppsapparat är en förutsättning för att 
ekonomisk information ska kunna vara användbar. Rapporterna utgör en informationskälla 
på samma sätt som dialogen utgör en informationskälla, där dialogen är ett exempel på vad 
som kallas interaktion (Solli, 1991). Interaktion innebär ett samspel, en ömsesidighet mellan 
individer, och bidrar till ökad motivation och skapar förutsättningar för bättre förståelse 
(Mead, 1995). Denna interaktion kan ses som en naturlig koppling mellan information i 
form av rapporter och ökad förståelse. Informationen kan sägas utgöra det språk med vilket 
verksamheten kan beskrivas (Lindvall, 2001). I och med att dialogen ger fler perspektiv, 
bidrar den till en begreppsutveckling, som i sin tur leder till ett utvecklat språk. Det utveck-
lade språket och begreppsapparaten gör att dialogen underlättas (Solli, 1991).  
 
Ömsesidighet och förtroende i relationen 
Det är utifrån informationen som en dialog kan börja. För en effektiv kommunikation krävs 
att budskapet, det vill säga informationen, måste anpassas samt att både sändare och motta-
gare måste ha en kanal för att mötas, ett forum. När dialogen fungerar uppnås nästa nivå – 
relationen. Relationen bygger på en ömsesidig respekt och ett förtroende, budskapet är indi-
viduellt och utbytet har en hög grad av muntlighet (Mead, 1995). En god dialog känneteck-
nas bland annat av att det förekommer ömsesidigt utbyte av relevant information, att båda 
parter upplever ett ökat förtroende från och mot andra samt att dialogen leder till ett samför-
stånd om handling (Brorström, Haglund & Solli, 1999). Förtroendet spelar en viktig roll spe-
ciellt i kontakten mellan chefer i produktionen, oavsett om det handlar om varuproduktion 
eller tjänsteproduktion, som sjukvård betraktas som, och ekonomer (Östman, Ewing & Gla-
der, 1987; Anthony & Govindarajan, 2001). Simon (1971) talar om dialog som naturlig 
kommunikation. För att ekonomisk information ska få någon genomslagskraft, bör den for-
mas till en naturlig kommunikationsprocess, där ingredienserna övertygelse och förståelse, 
som diskuterats tidigare, ingår. Det handlar om att göra informationsmottagaren aktiv (Solli, 
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1991). Genom att hålla den ekonomiska diskussionen vid liv uppnås fördelar som kvalitet 
och tidsbesparing, vilket bidrar till organisationers effektivitet (Solli, 1991; Lövstål, 2001).  
 

3.9 EKONOMISTYRNINGENS UTGÅNGSPUNKTER 
Eftersom ekonomistyrningen har ett övergripande syfte, nämligen att fungera som ett hjälp-
medel för att uppnå en organisations strategiska mål, är ekonomistyrningens utgångspunkter 
därför vision, verksamhetsidé, strategier och handlingsplaner. I syfte att påverka en verk-
samhet och dess befattningshavare, är det utifrån dessa utgångspunkter och med denna typ 
av information som flera uppgifter, som till exempel framtagande av beslutsunderlag, plane-
ring, uppföljning, kommunikation samt skapa förutsättningar för lärande, ska utföras inom 
ramen för ekonomistyrningen (Ax, Johansson & Kullvén, 2001).  
 

3.10 STYRMEDEL OCH STYRFILOSOFIER  
Organisationer använder styrmedel som hjälpmedel för att kunna utföra ekonomistyrningens 
uppgifter för att uppnå syftet, det vill säga att uppnå organisationens strategiska mål (Ax, 
Johansson & Kullvén, 2001). De två ytterlighetsvarianterna inom ekonomistyrning är direkt-
styrning och målstyrning, där direktstyrning innebär styrning med detaljregler för den fram-
tida verksamheten och där målstyrning innebär att ett övergripande mål fastställs, som de 
anställda sen får ansvara för, genom att se till att de olika delmålen som ryms inom det 
övergripande målet uppnås. I och med att självstyrande grupper blir vanligare i organisatio-
ner, minskar ekonomistyrning genom direktstyrning och större ansvar delegeras nedåt i or-
ganisationer. I stället blir mellanformer alltmer vanliga. Ramstyrning, som förekommer 
inom landsting till exempel, innebär att de anställda ges stor frihet att agera inom uppställda 
resursramar (Samuelsson, 2001).  
 

3.10.1 Målstyrning  
Målsättningens styrfunktion  
En av målsättningens viktigaste funktioner är styrfunktionen, det vill säga mål påverkar be-
teendet i en organisation och förhållandet mellan organisationen och dess omvärld. Kravet 
på ett högt resursutnyttjande i organisationer förutsätter därför ett bra målarbete (Larsson, 
2001). Det gäller att få organisationens olika delar att arbeta mot gemensamma mål för att på 
så sätt säkerställa att målkongruens uppnås, det vill säga att organisationens medarbetare 
sluter upp kring uppsatta mål och handlar utifrån vad som är bäst för hela organisationen 
(Anthony, Dearden & Govindarajan, 1991; Paulsson, 1993; Lindvall, 2001). Organisationers 
målsättningar säger något om vilka resultat som verksamheten försöker uppnå (Jacobsen & 
Thorsvik, 1995; Flaa et al, 1998). Tre olika funktioner som en målsättning har för organisa-
tionen kan urskiljas. Den första är att målsättningen beskriver ett önskat framtida tillstånd 
som organisationens verksamhet bör styras mot och förverkliga. Den andra funktionen är att 
målsättningen fungerar som en legitimering av organisationens verksamhet, det vill säga 
organisationens beteende kan motiveras och göras begriplig genom hänvisning till organisa-
tionens uppsatta mål. Slutligen kan målsättningens tredje funktion vara ett hjälpmedel när 
organisationens arbete ska bedömas, vilket sker när uppnådda resultat jämförs med den upp-
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ställda målsättningen. Utan några sådana mål blir det omöjligt att avgöra om organisationen 
har utnyttjat sina resurser på ett effektivt sätt (Flaa et al, 1998).  
 
Målstyrningens syften 
Det hävdas att målstyrning är det mest effektiva sättet att styra organisationer som måste 
anpassa sig till snabba förändringar i miljön. En önskan om bättre politisk styrning av för-
valtningar återspeglar en önskan om att styra utvecklingen i ett komplext samhälle i snabb 
förändring. Syftet är att öka den totala effektiviteten genom att ge enheter större frihet och 
ansvar, samtidigt som kontrollaspekten kan tillvaratas genom att verksamheten rapporterar 
resultat i förhållande till fastställda mål. En annan effekt är att målstyrning förväntas leda till 
en ökad medvetenhet hos enskilda enheter, vilket också bidrar till bättre kommunikation 
mellan de olika delarna inom organisationen eller förvaltningarna. Genom målstyrning und-
viks detaljstyrning och den politiska styrningen skulle öka genom att styrningen skulle ske 
genom att budgetramarna knöts till målsättningarna eftersom politikerna har begränsad ka-
pacitet vad gäller tid och resurser för att styra i detalj för att få ett effektivare resursutnytt-
jande (Flaa et al, 1998). När det gäller målstyrning i offentlig verksamhet är det viktigt att de 
politiska organen sätter upp klara och konsistenta mål som är stabila över tid (Svensson, 
1993). Det är även viktigt att mål och mått är uttalade och tydliggjorda för att ekonomistyr-
ningen ska ha en motiverande effekt i organisationer. Motivationen antas öka om medarbeta-
re har formulerade mål att arbeta mot (Lindvall, 1997). Målen bör även vara operationella 
och som Flaa et al (1998) uttrycker det, vara realistiska, mätbara, delegerbara och fungera 
långt ut i organisationen. 
 
Naturligt existerande mål 
Många offentliga organisationer kännetecknas av att de har kontinuerliga mål, vilket gör att 
dessa uppfattas som mer komplexa än mål som har ett definierat sluttillstånd (Jacobsen & 
Thorsvik, 1995). Ett exempel på ett kontinuerligt mål är landstingens lagstadgade över-
gripande mål om ”god vård på lika villkor” med dess olika kvalitetskrav. Därutöver finns ett 
legitimitetskrav på att sjukvård ska bedrivas effektivt tillsammans med målsättningsbe-
stämmelsen i kommunallagens avsnitt om ekonomisk förvaltning som säger att kommuner 
och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet (Brorström, Haglund & 
Solli, 1999).  
 
Målstyrning och målhierarki 
Den terminologi som brukar användas inom målstyrning skiljer på inriktningsmål, effektmål 
och produktionsmål. Vad beträffar förekomsten av begreppet vision inom hälso- och sjuk-
vården, förekommer det naturligt i den mening att det idealiserade, övergripande politiska 
inriktningsmålet fungerar som en vision av det goda samhället som politikerna eftersträvar 
att bygga upp, där ”god vård på lika villkor” eftersträvas och utgör därmed ett mål som finns 
överst i målhierarkin. Effektmål, som sedan formuleras, kan gälla hela verksamheten, till 
exempel minskat mänskligt lidande genom kortare vårdköer, vilket kan motsvara organisa-
tionens verksamhetsidé. Utifrån detta kan sedan olika produktionsmål formuleras. Produk-
tionsmålen bör innehålla patientgrupp, resultat och ska kunna mätas. Denna typ av mål kan 
vara olika för olika enheter, till exempel minskning av kötiden för höftledsoperationer från 
12 månader till 6 månader. Produktionsmålen anges ofta i antal under en given tidsperiod till 
exempel ökning av antalet operationer med 25% från ett år till ett annat (Svensson, 1993). 
En förutsättning för att målstyrningen ska få en styrande funktion är att organisationshierar-
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kin måste kunna vidarebefordra och kommunicera målen till nästa ”underordnad” nivå 
(Orup, 1988; Larsson, 2001). 
 
Kritik mot målstyrning 
Det förekommer dock kritik mot målstyrning. Denna kritik grundar sig på att politikerna 
måste formulera klara mål och att målkonflikter ska lösas genom beslut i de politiskt folk-
valda organen, vilket inte sker i praktiken. Det är också ett problem att operationalisera 
övergripande mål för sjukvården till relevanta och uppföljningsbara mål för verksamheten. I 
stället formuleras målen ganska grovt och är väldigt diffusa till sin karaktär och som i väl-
digt begränsad utsträckning styr det faktiska beteendet eftersom risken med alltför vaga och 
oklara mål, gör att uppföljning blir svårt. (Jacobsen & Thorsvik, 1995; Flaa et al, 1998).  
 
Även Rombach (1991) är kritisk till målstyrning. Problemet ligger bland annat i svårigheten 
att mäta resultaten och att koppla samman effekter med en specifik aktivitet. Dessutom finns 
en tendens att utvärdera insatserna i stället för resultaten, liksom en tendens att mäta vad som 
produceras i stället för resultatet av det producerade. 
 
Resultatstyrning mot mål 
Det råder även en oklarhet i vad målstyrning egentligen är. Att använda sig av för verksam-
heten uppsatta mål, behöver inte innebära att målstyrning tillämpas. Målstyrning innebär att 
en strikt målhierarki används. Ett annat angreppssätt förekommer också där övergripande 
mål formuleras i organisationer, men där det övergripande målet fungerar som en ram, som 
respektive ansvarsenhet formulerar egna mål utifrån. Detta kallas för resultatstyrning och 
innebär att verksamhetsmål formuleras nerifrån utifrån visionen och verksamhetsidén av 
uppdragstagaren, inte av uppdragsgivaren som vid målstyrning. Mer korrekt vore då att prata 
om resultatstyrning mot mål. Vid resultatstyrning behöver inte den styrande känna till re-
sursomvandlingen i sig, men behöver kunna mäta resultatet (Brorström, Haglund & Solli, 
1999).  

3.10.2 Budget som styrmedel  
Budgetens olika syften 
Budgetens traditionella syften är prognos, planering, samordning och kontroll (Greve, 
1996). Inom offentlig förvaltning finns även syftena styrning, resurs- och ansvarsfördelning 
(Anell, 1990; Brorström, Haglund & Solli, 1999). Detta behövs för enheternas planering och 
kontroll samt för den interna samordningen. Men eftersom organisationer mer och mer de-
centraliseras har budgetens mer moderna syften kommit att bli åtagande, motivation och 
kommunikation (Arwidi & Samuelson, 1991). Sannolikt behövs fortfarande de traditionella 
syftena, men med beaktande av de moderna syften eftersom styrning i organisationer även 
inbegriper mindre formaliserade styrmedel som till exempel empowerment, vilket också 
ingår i den moderna verksamhetsstyrningslitteraturen (se till exempel Lindvall, 2001). När 
det gäller svenska kommuner och landsting har budgeten sedan länge varit det viktigaste 
styrinstrumentet eftersom budgeten i offentlig förvaltning, till skillnad från privata företag, 
är lagstadgad. Varje år ska en budget upprättas för nästkommande kalenderår samt en treårig 
plan för verksamhetens ekonomi. Eftersom kommuner och landsting saknar en marknad som 
kan styra resursfördelningen, får budgeten spela den rollen genom att finansieringen sker 
med anslag (Brorström, Haglund & Solli, 1999). Styrning genom att fördela resurser och att 
försöka fastställa vilka behov som ska tillgodoses har en lång tradition. I detta sammanhang 
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nämner Brorström, Haglund & Solli (1999) det behovsorienterade synsättet och det resurs-
orienterade synsättet. Med ett behovsorienterat synsätt fastställs behoven och resurserna 
fördelas sedan efter angelägenhetsgrad, medan ett resursorienterat synsätt i stället utgår från 
en ekonomisk ram för beslut om vilka behov som ska hanteras. Det sistnämnda är en modell 
för styrning som kallas för rambudgetering och har många gånger börjat tillämpas när det 
finansiella läget varit ansträngt (Anell, 1994; Brorström, Haglund & Solli, 1999). Modellen 
innebär att de finansiella förutsättningarna kartläggs samtidigt som skattesats och upplåning 
bestäms. Detta ger en total resursram för det kommande året. Därefter tilldelas de olika 
verksamheterna sina finansiella ramar utifrån totalramen. Verksamheterna förväntas sedan 
anpassa sina behov efter de givna restriktionerna (Brorström, Haglund & Solli, 1999). Det 
enda åtagande som finns är att hålla sig inom angiven budgetram utan tydliga krav eller 
överenskommelser beträffande vilka kvantiteter eller kvaliteter av sjukvårdsverksamhet som 
ska presteras (Jacobsson (red), 1997).  
 
Problem och svagheter med rambudgetering 
Mycket kritik har riktats mot budgeten som styrinstrument. Bland annat förekommer åsikter 
som att budgeten bygger på förenklade prognoser och slentrianmässiga framskrivningar. Det 
har sin grund i det Brorström, Haglund & Solli (1999) beskriver som en svaghet med ram-
budgetering där det visat sig att förändringarna mellan åren har en tendens att bli väldigt 
små, då fastställande av verksamhetens budget i stora drag överensstämmer med budgeten 
för pågående verksamhetsår. Rambudgeteringens hierarkiska resurstilldelning tillsammans 
med ledningens kunskapsunderläge vad gäller verksamheten, innebär att förändringar i verk-
samheten endast kan finansieras genom omfördelning inom en basenhet eller genom att 
landstingsledningen beviljar ytterligare anslag till basenhetsnivå. Därför är inte rambudgete-
ringen avpassad för att ge stöd åt eller underlätta förändringar i verksamheten i en situation 
med begränsad resurstillväxt. Följden blir att frustration skapas hos aktörerna på lokal nivå, 
som hela tiden lever med förändringar i verksamheten, vilket gör att det blir dålig överens-
stämmelse med verkligheten. Därför krävs komplettering med nya styrsystem som på ett 
bättre sätt kan underlätta förändringar i en komplex verksamhet vid begränsad resurstillväxt 
(Anell, 1990).  
 
Budgetuppföljningens syften uteblir 
Inom ekonomistyrningen är uppföljningsfasen av särskild betydelse. Det är här som faktiskt 
utfall ställs mot det planerade/budgeterade utfallet i till exempel ekonomiska månadsrappor-
ter. Det är denna jämförelse som skapar information åt ansvariga chefer (Lindvall, 1997). 
Problemet med att budgeten inte speglar verkligheten eftersom marginella uppskrivningar 
oftast görs från år till år, får till följd att månadsuppföljningen, jämförelsen mellan budget 
och faktiskt utfall, gör att det blir svårt att se att något av budgetens moderna syften funge-
rar, till exempel motivationsskapande. Även gamla syftet kontroll i form av uppföljning blir 
relativt meningslöst om tid ska läggas på att analysera avvikelser som inte har med verklig-
heten att göra (Gyllberg & Svensson, 2002).  
 
Andra styrmässiga problem 
Andra styrmässiga problem med rambudgetering är att det inte heller funnits någon anled-
ning till att inte förbruka hela budgeten under innevarande år, då risk finns att budgeten för 
nästkommande år kan komma att skrivas ner (Anell, 1994). Detta solidariska avdelningstän-
kande sker på bekostnad av det så viktiga helhetsperspektivet (Bergstrand, 1997). Ytterligare 
ett problem är att det inte har funnits några egentliga incitament att försöka uppnå en hög 
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produktivitet och effektivitet, eftersom budgeten i egenskap av kontrakt gentemot vårdpro-
ducenterna i regel utgått ifrån budskapet att göra det mesta och bästa inom angiven resurs-
ram (Anell, 1994).  
 
Koppling mellan verksamhet och ekonomi saknas 
Slutligen upplevs problem med att koppling mellan verksamhet och ekonomi är dålig eller 
saknas helt, vilket får till följd att det blir problematiskt att få en helhetsbild över verksamhe-
tens resultat. Inte minst visar det sig i att det till exempel är svårt att bedöma orsaker till 
uppkomna budgetavvikelser (Anell, 1994).  
 

3.10.3 Prestationsmätningar  
Syftet med prestationsmätning 
För att kunna se om uppsatta mål har uppnåtts måste prestationerna, både vad avser ekonomi 
och övrig verksamhet, mätas och följas upp. Det huvudsakliga syftet med prestationsmät-
ningar i en organisation är att dessa mätningar ska leda till att skapa förutsättningar i organi-
sationen så att de för verksamheten uppsatta målen uppnås. Om inte aktiviteterna kan mätas, 
erhålls ingen kännedom om resurserna används rätt. Tidigare forskning har även visat att det 
som mäts uppmärksammas. Därför bör viktiga förhållanden uppmärksammas just genom att 
mätas (Samuelson, 2001). Men det finns inga optimala prestationsmått. Eftersom olika or-
ganisationer har olika strategier och mål krävs också olika prestationsmått. Andra vanligt 
förekommande syften med prestationsmått är att förmedla information som sammankopplar 
den kortsiktiga verksamheten med den på lång sikt och som motiverar medarbetare att ta 
ansvar för sina områden. Mätning och uppföljning ger möjlighet till olika typer av jämförel-
ser både internt och externt, så kallad benchmarking. Det synliggör även förändringar och 
avvikelser från det som är planerat och kan på så sätt dels ge information om vad en organi-
sations olika intressenter har för uppfattning om organisationen och dels utgöra underlag för 
beslut i verksamheten (Ax, Johansson & Kullvén, 2001).  
 
Svårigheter med mätning och uppföljning 
Att styrningen sker mot ekonomiska mål kan, enligt Liukkonen (1994), medföra vissa mät-
svårigheter inom hälso- och sjukvården, eftersom verksamhetsmålen inte uttrycks i företags-
ekonomiska mål. Mål som ”god hälsa” och ”lika villkor” är inte mätbara i ekonomistyrsy-
stemet utan måste översättas till ekonomiska mål. Ofta säger den här typen av vaga mål ing-
enting om vad sjukvården eftersträvar och kan prestera (Lindvall, 2001).  
 
Problemet med att kortsiktighet ofta prioriteras framför långsiktighet och att resultatinforma-
tionen för den interna styrningen oftast är bakåtriktad samt att målen och måtten övervägan-
de är av finansiell karaktär, gör att det vuxit fram ett behov av att kunna se på en organisa-
tions verksamhet i ett helhetsperspektiv. Traditionella prestationsmått inom sjukvården som 
antal vårddagar och vårdtillfällen är oftast inte tillräckligt. Det gäller även att hitta nya be-
skrivningssystem som kan förstås och kommuniceras av olika aktörsgrupper och som samti-
digt accepteras för påverkande beslut (Anell, 1990).) 
 
Styrning med Balanced Scorecard 
Konceptet Balanced Scorecard, BSc skapar en helhetssyn på verksamheten genom att denna 
ses på och redovisas ur ett antal perspektiv. Det finansiella perspektivet är bakåtblickande 
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till sin karaktär och visar resultatet av den verksamhet som bedrevs igår. Process- och kund-
perspektiven ger däremot aktuella mått på den verksamhet som bedrivs idag, medan förnyel-
se- och utvecklingsperspektivet mäter hur väl organisationen förbereder sig inför morgonda-
gen. Med andra ord är BSc uppbyggt kring tre tidsdimensioner – igår, idag och imorgon 
samt kan ses ur fyra viktiga sammanlänkade perspektiv. Helhetsbilden speglar betydelsen av 
att skapa balans mellan de olika perspektiven (Olve, Roy & Wetter, 1999). Bakom alla fyra 
perspektiven ligger en uttalad vision och för vart och ett av perspektiven formuleras strate-
giska mål, handlingsplaner med konkreta målsättningar samt olika relevanta mått av både 
finansiell och icke-finansiell karaktär. Genom att se organisationen ur fyra viktiga perspek-
tiv, kopplar BSc den kortsiktiga verksamhetsstyrningen till den långsiktiga visionen och 
strategin. På detta sätt fokuseras organisationen på en handfull mått som är avgörande för 
organisationens framgång (Kaplan & Norton 1999; Olve, Roy & Wetter, 1999). Samtidigt 
kan BSc ses som ett medel för att, samordnat, långsiktigt och med engagemang från medar-
betarna, bättre kunna nå långsiktiga ekonomiska mål (Hansson & Nilsson, 1999). 
 
För vinstdrivande företag ger det finansiella perspektivet ett tydligt långsiktigt mål, men för 
offentliga organisationer kan det finansiella perspektivet ibland bli ett hinder, eftersom den-
na typ av organisationer måste hålla sina kostnader inom vissa budgetramar. Därför kan inte 
framgången enbart mätas utifrån hur nära kostnaderna följer den fastställda budgeten. Det 
går inte att anta att arbetet bedrivits effektivt bara för att till exempel en kostnadssänkning 
uppnåtts gentemot budget. Det kan lika gärna vara så att uppdragsgivarens önskemål och 
krav inte uppnåtts. Därför bör framgång för offentliga organisationer mätas i hur väl de till-
godoser sina uppdragsgivares behov. För landstingens sjukvårdsverksamhet handlar det om 
att uppfylla de samhälleliga förväntningar om att få vård vid behov och att den till exempel 
håller en viss kvalitet. Inom den här typen av organisationer förtydligar BSc syftet med 
verksamheten, det vill säga att ge service åt kunder - patienter och uppdragsgivare -politiker 
och inte att enbart hålla kostnaderna inom budgetramen (Olve, Roy & Wetter, 1999). Det 
talar även om för uppdragsgivare och de egna medarbetarna vilka resultat och framgångsfak-
torer som ska förverkliga verksamhetsidén och de strategiska målen (Kaplan & Norton, 
1999). Kaplan & Norton (1999) betonar vikten av att vision, verksamhetsidé och strategi 
kommuniceras i organisationen. Kommunikationen kan betraktas som en intern marknadsfö-
ringskampanj. Att kommunicera strategierna med hjälp av BSc innebär att ett gemensamt 
språk måste finnas i dialogen mellan medarbetare på alla nivåer. Uppfattningen är att om 
inte medarbetarna förstår visionen, kan de heller inte vägledas av den (Kullvén, 2001). 
Frontpersonalen i organisationer måste förstå de finansiella konsekvenserna av sina beslut 
och handlingar och ledningen måste förstå drivkrafterna bakom den långsiktiga finansiella 
framgången (Kaplan & Norton 1999). På så vis är BSc ett hjälpmedel i att konkretisera vi-
sion och strategi genom att minska det gap som finns mellan organisationens övergripande 
vision och medarbetarnas kunskap om hur deras dagliga aktiviteter kan bidra till att förverk-
liga denna vision. Tanken är den att genom större delaktighet hos medarbetarna skapa moti-
vation för att påverka beteendet (Kaplan & Norton,  1999; Olve, Roy & Wetter, 1999). 
Kompetenta medarbetare med god tillgång till information klarar inte att bidra till organisa-
tionens framgång om de inte samtidigt är motiverade att verka i organisationens bästa intres-
se eller saknar frihet att fatt egna beslut, det vill säga tillämpandet av empowerment (Kaplan 
& Norton, 1999). 
 
Kommunicerandet av BSc talar inte bara om de långsiktiga strategiernas implementerande, 
utan den utgör även grunden för ledningens feedback och ansvarstagande. Kommuniceran-
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det av mål och mått i BSc innebär en ökad medvetenhet hos medarbetarna, vilket påverkar 
beteendet. Men enbart medvetenhet räcker inte utan organisationens strategiska målsättning-
ar måste översättas till konkreta handlingar som bidrar till den gemensamma måluppfyllel-
sen, till exempel att en viss kötid till operation innebär att ”ställtider” minimeras på opera-
tion genom att ha fungerande rutiner. Kaplan & Norton (1999) rekommenderar att ledningen 
ska koppla den treåriga strategiska planen till de beslutade kostnaderna, som utgörs av bud-
getramen för det kommande året för landstingens del. Oftast bedrivs den strategiska plane-
ringen med utarbetande av verksamhetsplanen och den operativa budgeteringen som separa-
ta processer. Den strategiska planeringen måste kopplas till budgeteringen om konkreta 
handlingar ska kunna knytas till visionen. Traditionellt sett har budgetprocessen resulterat i 
kortsiktiga mål för finansiell styrning som till exempel driftskostnader och administrativa 
kostnader. Denna kortsiktiga finansiella planering, som budgetprocessen är, bör även omfat-
ta förväntade kortsiktiga resultat för de strategiska målen och styrtalen inom de tre andra 
perspektiven. Budgeten kan till exempel integreras med BSc genom att budget, budgetutfall 
och budgetavvikelser är mått i styrkorten (Ewing & Samuelson, 1998). BSc översätter på så 
vis organisationens vision, verksamhetsidé och strategi till en uppsättning av begripliga styr-
tal (Kaplan & Norton, 1999; Olve, Roy & Wetter, 1999; Svensson, 1999). 
 
BSc bör inte enbart användas som ett kontrollsystem för uppföljning utan även för kommu-
nikation, information och som ett inlärningssystem. Vinster på individnivå kan leda till lä-
rande, ökad motivation, utökad referensram samt att informationen fungerar som feedback, 
medan vinster för organisationen kan bli i form av hjälp att balansera styrningen mellan kort 
och lång sikt (Kaplan & Norton, 1999) . 

3.11 EFFEKTIVITET 
För marknadskopplade organisationer gäller att konkurrens leder till ett tryck att producera 
ekonomiskt effektivt, vilket i sin tur gör det viktigt att anpassa sig efter den tekniska utveck-
lingen. För budgetkopplade organisationer däremot, är det institutionella trycket större efter-
som dessa organisationer måste hämta sina resurser från andra källor än marknaden, vilket 
gör att det blir viktigt att ge ett intryck av effektivitet inför dem som finansierar verksamhe-
ten, skattebetalarna till exempel, när det gäller sjukvård. Dessutom är sjukvården i hög grad 
beroende av legitimitet för att kunna utföra sin verksamhet på grund av att om inte patienter 
godtar det sätt på vilket sätt verksamheten bedrivs, kommer inte organisationen att uppfattas 
som effektiv (Jacobsen & Thorsvik, 1995). 
 
Effektivitetsbegreppet är inte entydigt när det gäller innebörd och innehåll. Möjligheterna att 
mäta och bedöma effektiviteten varierar mellan olika typer av verksamheter. Inom den pri-
vata sektorn är den långsiktiga lönsamheten ett användbart mått. Inom den offentliga sektorn 
saknas däremot övergripande mått som kan sägas spegla effektiviteten. Mått på resursinsat-
ser kan oftast lätt erhållas, medan mått på värdet av prestationerna i allmänhet saknas. Ett 
sätt att bedöma effektiviteten kan dock vara att jämförelser mellan likartade verksamheter 
görs (Ewing & Samuelson, 1998). Åtskillnad görs mellan yttre och inre effektivitet, där inre 
effektivitet kan likställas med produktivitet (Greve, 1996).  
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3.11.1 Inre effektivitet 
Inre effektivitet eller produktivitet innebär att ”göra saker rätt ” och handlar bland annat om 
organisationers kostnadseffektivitet, hur väl utvecklade system och rutiner är samt att åstad-
komma mesta möjliga utflöde med ett bestämt inflöde eller att prestera ett fastställt utflöde 
med så litet inflöde som möjligt. Denna inre effektivitet mäts således i vad som åstadkom-
mits, utflödet, i förhållande till resursinsatsen uttryckt i fysiska termer, kvantitet. Ytterst 
handlar det om att hushålla med dessa begränsade resurser, eftersom det på lång sikt krävs 
att organisationens utflöde är större än dess inflöde, för att resursomvandlingen inte ska tära 
på organisationens resurser och därmed äventyra organisationens överlevnad (Andersson, 
1997). För sjukvårdens del handlar det om att ha en positiv produktivitetsutveckling med 
ambitionen att med samma mängd resurser uppnå ett högre produktionsutfall, alternativt att 
samma produktionsutfall uppnås med mindre mängd resurser (Lindvall, 1997).  
 

3.11.2 Yttre effektivitet 
Yttre effektivitet avser relationen mellan en organisations eller enhets output och den exter-
na miljöns värdering av denna output. Yttre effektivitet blir då ett mått på en organisations 
utbytesrelationer med miljön, ett mått på dess verksamhetsidé. Den yttre effektiviteten mäts 
ofta i finansiella termer eftersom organisationens mål ofta uttrycks i finansiella mått. Yttre 
effektivitet avser då förhållandet mellan insatta resurser och målsättningen. Den yttre effek-
tiviteten kan sägas handla om att ”göra rätt saker”, det vill säga det måste finnas en efterfrå-
gan på organisationens prestationer och att kunder är beredda att betala ett pris som översti-
ger kostnaden (Greve, 1996). Förhållandet är annorlunda i landsting eftersom vården är sub-
ventionerad. Den yttre effektiviteten kan ses som nytta av den utförda prestationen i förhål-
lande till värdet av resursförbrukningen. Här handlar det om värdering och bedömning vid 
resultatmätningen, vilket gör att innebörden av begreppet effektivitet inte är självklar. Efter-
som resurserna är begränsade, gäller det att få ut så mycket för så lite som möjligt. Men ef-
tersom det handlar om sjukvård och därmed samhälleliga förväntningar, måste effektiviteten 
även mätas i maximal patientnytta.  
 

3.11.3 Nyttobegreppet 
Varor och tjänster skapas genom att resurser av olika slag tas i bruk. Vid produktion av 
sjukvård kan exempelvis arbetskraft med olika kompetens, utrustning och material av olika 
slag användas för att generera vårdprestationer såsom undersökningar och behandlingar. För 
att kunna skapa en högre produktionsvolym krävs mer resurser. Resurser kan även mätas i 
kostnader, vilket innebär att en ökning av antalet undersökningar och behandlingar leder till 
högre kostnader. Effektivitet kan beskrivas som upplevd intressentnytta i något förhållande 
till värdet på de förbrukade resurserna för att åstadkomma denna nytta (Prenkert, 1998). Vid 
studier av hur resurser används inom sjukvården, brukar patientnyttan vara det mest intres-
santa att undersöka. Förhållandet mellan resultatet, det vill säga nyttan för patienterna som 
uppnås i form av till exempel läkning, besvärsfrihet samt att kunna återgå till arbete, och de 
resurser som används, definieras som effektivitet. Men det har visat sig vara svårt att i prak-
tiken studera effektiviteten inom sjukvården, eftersom det är svårt att mäta patientnyttan av 
utförda prestationer. Lättare är det att studera mängden utförda prestationer i förhållande till 
de resurser som används, produktiviteten, i form av till exempel kostnad per läkarbesök och 
kostnad per vårddag. Resultatet kan då användas i jämförelse över tid vid samma enhet eller 
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vid jämförelse med andra enheter. Idealfallet när det gäller produktivitet skulle då vara en 
verksamhet med maximal produktivitet bedriven endast med de resurser som är absolut 
nödvändiga (Arnlind, 1995). Inom sjukvården talas inte heller om vinstmaximering utan om 
nyttomaximering både på individnivå och samhällsnivå. I effektivitetssammanhang bör hän-
syn tas till den avtagande marginalnyttan, det vill säga kravet behöver inte innebära det ab-
solut bästa i alla lägen utan tillräckligt bra kan vara ett fullgott resultat (Brodin & Anders-
son, 1998). Nedanstående modell visar förhållandet produktivitet och effektivitet, där pati-
entnyttan finns i de mål och resultat som den bedrivna sjukvården resulterar i.  
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Figur 4. Produktivitet och effektivitet 

(Arnlind, 1995, sid. 10) 

 

3.11.4 Effektivitet innefattande motstridiga värden 
Effektivitet som innefattar två motstridiga värden innebär att en organisation har förmåga att 
kombinera ett effektivt resursutnyttjande i den pågående verksamheten med förmåga till 
anpassning av verksamheten till förändrade förutsättningar. Det innebär att en effektiv orga-
nisation producerar varor och tjänster framgångsrikt och konkurrenskraftigt samtidigt som 
en strategisk prövning av den pågående verksamhetens långsiktiga förutsättningar och ut-
veckling sker, vilket innebär att samtidigt som den faktiska verksamheten utförs, sker också 
en kontinuerlig och långsiktigt nödvändig förnyelse. Samtidigt krävs ett effektivt resursut-
nyttjande, där produktiviteten mäts genom att relatera den totala kostnaden för en viss verk-
samhet till mått på verksamhetens omfattning, exempelvis det antal prestationer som utförts. 
Definitionen blir då en organisations förmåga att kombinera effektivt resursutnyttjande i den 
pågående verksamheten med förmåga att anpassa verksamheten till förändrade förutsätt-
ningar (Brorström, 1995). 
 
I en verksamhet som kontrolleras politiskt och får sin målsättning formulerad innebär det att 
kostnaderna är de resurser som används för att uppnå målet, vilket får till konsekvens att 
inbesparade kostnader aldrig kan vara ett mål i en sådan verksamhet. Det skulle i så fall in-
nebära att den optimala situationen uppstår när kostnaderna är noll, det vill säga när verk-
samheten upphör (Brodin & Andersson, 1998). Det räcker inte heller att göra saker rätt, ex-
empelvis operera, utan rätt saker måste göras, vilket kanske kan innebära att förebygga sjuk-



Marie Lundahl 

Interaktiv ekonomistyrning och effektivitet 
 

 

 
49 

dom i stället för att operera. Därför är antalet operationer en dålig mätare på att ett bra arbete 
utförs. Det kanske hade varit bättre att använda resurserna till att förebygga så att inga ope-
rationer hade behövts (Jacobsen & Thorsvik, 1995).  En verksamhet kan även vara produktiv 
utan att vara effektiv, vilket innebär att det producerade inte har något värde för organisatio-
nens intressenter. Av den anledningen är en kombination av produktivitets- och effektivi-
tetsmått att föredra vid utvärdering av organisationers verksamhet (Gyllberg & Svensson, 
2002). Inom sjukvården är dessutom ytterligare en aspekt viktig, nämligen kvalitetsaspekten, 
eftersom det finns lagstadgade kvalitetskrav för sjukvården. Nedanstående modell kan utgö-
ra en sammanfattning av effektivitetsbegreppet för sjukvården. 
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Figur 5. Effektivitetsmodell inom sjukvården 
 
Många menar att en organisation bör värderas utifrån vad den levererar till omvärlden i form 
av sjukvård och kvalitet för landstingens del. Det innebär problem för offentliga organisa-
tioner eftersom ingen feedback finns från marknaden i form av uppkomna vinster på grund 
av att det som produceras antingen är gratis eller starkt subventionerat (Jacobsen & Thor-
svik, 1995). Brorström, Haglund & Solli (1999) talar om en yttersta effektivitet. Här avses 
relationen mellan formulerade mål och verksamhetens utförda prestationer å ena sidan och 
de behov som finns å andra sidan, det vill säga hur väl uppdraget lyckats med att rätt av-
spegla de behov som brukare och medborgare har. I sammanhanget finns två aspekter som 
måste beaktas. Det ena avser fokus på organisationen och den andra är riktad mot den verk-
samhet som utförs. I det första fallet gäller mätningen interna förhållanden, medan mätning-
en i det andra fallet är externt orienterad. Mätningen kan sedan delas upp i att vara av kvan-
titativ eller kvalitativ karaktär. Dessa fyra mätningar ger tillsammans en bedömning av ef-
fektiviteten och motverkar förenklade slutsatser genom den allsidiga belysningen (Bror-
ström, Haglund & Solli, 1999). Nedanstående modell kan användas för att få någon balans 
när det gäller effektivitetsbedömning i en organisation.  
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Figur 6. Modell för effektivitetsmätning 
(Brorström, Haglund & Solli, 1999, sid. 359) 
 
Ruta 1: Här är fokus på organisationen och mätningar görs i kvantitativa termer av hur 
mycket resurser organisationen använder och förbrukar, till exempel en enhets utveckling 
och situation. Här är det naturligt att använda monetära termer i analysen av resursförbruk-
ningen.  
 
Ruta 2: Här sker en kvantitativ mätning av verksamhetens resultat, där resultatet avser ut-
förda prestationer. Även enhetens förmåga att tillgodose de krav och den efterfrågan på en-
hetens tjänster som finns, kan utvärderas utifrån kvantitativa mått som till exempel kötider.  
 
Ruta 3: Här sker den kvalitativa mätningen av verksamheten. Den speglar den uppfattning 
som nyttjare och intressenter har om den bedrivna verksamheten ur till exempel ett kvali-
tetsperspektiv. Ett exempel kan vara patientnöjdhet. 
 
Ruta 4: Här mäts den organisatoriska kvaliteten, hur organisationen uppfattas av olika in-
tressenter. Mätningen här ska belysa organisationens förmåga att balansera olika intressen 
och krav mot varandra samt förmågan att skapa förutsättningar att kunna bedriva en effektiv 
verksamhet både på kort och lång sikt (Brorström, Haglund & Solli, 1999). 
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EMPIRI OCH ANALYS 
 
Den empiriska basen för analys och slutsatser utgörs av ca 20 timmars intervjumaterial jämte 
verksamhetsberättelser samt olika interna dokument. Utifrån valda delar härur, görs inled-
ningsvis en kort presentation av landstingen med respektive undersökta kliniker och respon-
denter. Eftersom flera av respondenterna ville vara anonyma, kommer de två landstingen i 
denna studie att kallas för södra respektive norra landstinget samt att sjukhusen där de under-
sökta klinikerna finns, kommer att kallas för södra respektive norra sjukhuset. Även en ge-
mensam kort presentation över vilka styrmedel som används och en beskrivning av mötes-
strukturen görs. Därefter följer en beskrivning av strukturen över analysavsnittet jämte defini-
tioner och beskrivningar av information, kommunikation, kognition, motivation samt effekti-
vitet och vad som är tänkt att ligga till grund för den analys och tolkning som har resulterat i 
de slutsatser som dragits.  
 

4.1 ORGANISATION OCH STYRMEDEL – GEMENSAMT FÖR 
BÅDA LANDSTINGEN 

4.1.1 Organisation och ansvarsfördelning 
Sedan 90-talet har ansvarsredovisning tillämpats inom svensk sjukvård. Denna princip möj-
liggör att organisationens övergripande ekonomiska lönsamhetsmål kan brytas ned till under-
liggande mål. Det har gjort att landstingsorganisationen har kunnat struktureras till att bestå 
av ett antal enheter, där varje enhet leds av en ansvarig chef med ett ekonomiskt ansvar (An-
thony, Dearden & Govindarajan, 1991). De båda undersökta landstingen är hierarkiskt organi-
serade som linjeorganisationer. Till exempel består varje förvaltning av ett antal basenheter, 
som vanligtvis är uppdelade i ett antal olika enheter för dels sluten vård på vårdavdelningar 
och dels öppen vård på mottagningar, vilka var för sig har ett resultatansvar. Begreppet bas-
enhet är en administrativ indelning av verksamheten, medan vården fysiskt organiseras i vård-
institutioner som vårdcentraler och sjukhus bestående av olika kliniker (Anell, 1990). När det 
gäller södra och norra sjukhuset har varje klinik en verksamhetschef och de i sin tur har ett 
antal 1:a linjens chefer för varje enhet inom kliniken. Dessa är en del av respektive sjukhus 
ledningsorganisationer. De har ett administrativt och ekonomiskt ansvar och är involverade i 
ledningen och styrningen av basenhetens ekonomi och verksamhet.  
 

4.1.2 Styrmedel 
Budgeten 
Styrinstrumenten för landstingen är den traditionella och lagstadgade budgeten jämte den tre-
åriga verksamhetsplanen. Av tradition anpassas inte budgeten utifrån den verksamhet som 
bedrivs utan budgeten räknas upp med en av Sveriges Kommuner och Landsting rekommen-
derad angiven procentsats varje år. Budgeten anger landstingets åtaganden, det vill säga hur 
skatteintäkter, generella statsbidrag, patientavgifter med mera ska fördelas på olika verksam-
hetsområden.  
 
Verksamhetsplanen 
En verksamhetsplan är tänkt att utgöra ett dokument över vilken omfattning respektive basen-
hets verksamhet ska ha under budgetåret, inkluderat resursbehovet för de kommande tre åren, 
där tyngdpunkten främst ligger på det närmsta året. Utgångspunkten är de lagstadgade, över-
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gripande målen om god vård på lika villkor, en budget i balans jämte olika politiska mål om 
kvalitet, tillgänglighet och rättvisa (Anell, 1991).  
 

4.1.3 Mötesstruktur och rapporter 
Mötesstrukturen är väldigt lika inom båda landstingens olika enheter. Klinikledningsmöten 
hålls ca en gång i månaden med verksamhetschefen och dennes olika avdelningschefer till-
sammans med ekonomen där den ekonomiska ställningen redovisas. Utöver det förekommer 
arbetsplatsträffar 2-4 gånger i veckan, som respektive avdelningschef har med sin personal-
grupp, likaledes för verksamhetschefen som är första linjens chef över läkarna. På arbetsplats-
träffarna medverkar inte ekonomen. Alla enheter har månatliga ekonomiska uppföljningar, 
där både den gångna periodens utfall och det ackumulerade utfallet jämförs med det budgete-
rade utfallet. Rapporterna skickas ut i pappersform till verksamhetschef och respektive avdel-
ningschef. 
 

4.2 SÖDRA LANDSTINGET 
Hälso- och sjukvårdsverksamheten i södra landstinget är indelad i förvaltningar. Av sjukhus-
förvaltningens totalt nitton kliniker är ortopedkliniken och kvinnokliniken, med respektive 
vårdavdelning och mottagning, de två kliniker som är föremål för studien. Klinikernas upp-
tagningsområde består av ca 150.000 invånare.  
 

4.2.1 Målstyrning 
Utöver användandet av budget och verksamhetsplan som styrmedel, sägs även att målstyrning 
tillämpas, där utgångspunkten är de övergripande, lagstadgade målen om god vård på lika 
villkor samt god ekonomisk hushållning jämte kvalitetskrav och olika politiska mål om rättvi-
sa och tillgänglighet vid formulering av olika produktionsmål. 
 

4.2.2 Ortopedkliniken, södra sjukhuset 
Budgetram: ca 77 miljoner.  
Ortopedklinikens verksamhetschef är överläkare och har haft sin befattning i fem år. Antalet 
anställda uppgår till totalt 127. Mottagningen tar emot ca 17.000 patienter varje år. Mottag-
ningens avdelningschef är utbildad sjuksköterska och har även 5 poäng i ekonomi på högsko-
lenivå. Vårdavdelningen har 27 vårdplatser. Avdelningschefen där är också utbildad sjukskö-
terska och har utöver sin sjuksköterskeutbildning en intern ekonomisk utbildning. 
 

4.2.3 Kvinnokliniken, södra sjukhuset 
Budgetram: ca 72 miljoner 
Verksamhetschefen är överläkare och docent. Tjänsten som verksamhetschef har han haft i 
åtta år. Utöver sin läkarutbildning har han 100 poäng i hälso- och sjukvårdsadministration där 
även ekonomi ingår. Kliniken har totalt 154 anställda. Mottagningen tar emot 15.000 besök 
per år. Avdelningschefen för mottagningen är sjuksköterska och har en administrativ utbild-
ning inklusive ekonomi och folkhälsa. Avdelningschefen för vårdavdelningen är utbildad 
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sjuksköterska och har utifrån eget intresse lärt sig bokföring. Vårdavdelningen består av 40 
vårdplatser. 
 

4.3 NORRA LANDSTINGET 
I norra landstinget är hälso- och sjukvårdsverksamheten indelad i sjukvårdsdistrikt, som i sin 
tur har verksamheten organiserad i basenheter. Av norra sjukvårdsområdets 30 förvaltningar 
är ortopedkliniken och kvinnokliniken, med respektive vårdavdelning och mottagning, de två 
kliniker som är föremål för studien. Klinikernas upptagningsområde består av ca 135.000 in-
vånare.  
 

4.3.1 Styrning med BSc 
Förutom budget och verksamhetsplan har norra landstinget till dags dato använt sig av BSc i 
sex år med indelning i medborgare/kundperspektivet, process- och produktionsperspektivet, 
lärande- och förnyelseperspektivet samt ekonomiperspektivet. Alla kliniker med sina respek-
tive ansvarsenheter har en egen vision/verksamhetsidé med olika strategiska mål, kritiska 
framgångsfaktorer samt specifika prestationsmått inom de fyra perspektiven inom ramen för 
de övergripande, lagstadgade målen. 
 

4.3.2 Ortopedkliniken, norra sjukhuset 
Budgetram: 78 miljoner 
Verksamhetschefen är överläkare och har varit verksamhetschef i sex år. Kliniken har totalt 
145 anställda. Avdelningschefen för mottagningen är sjuksköterska. Mottagningen tar emot ca 
16.000 besök per år. Vårdavdelningen har 30 vårdplatser Avdelningschefen, som är utbildad 
sjuksköterska, har även en mindre intern utbildning i ekonomi.  
 

4.3.3 Kvinnokliniken, norra sjukhuset 
Budgetram: 59 miljoner 
Kliniken har totalt 116 anställda. Verksamhetschefen är läkare och har arbetat som verksam-
hetschef i tre år. Han har en kortare intern utbildning i ekonomi. Avdelningschefen för mot-
tagningen har utöver sjuksköterskeexamen, en magisterexamen i hälso- och sjukvårdsadmi-
nistration där även ekonomi ingår. Mottagningen tar emot ca 14.500 besök per år. Vårdavdel-
ningen består av 12 vårdplatser. Avdelningschefen för vårdavdelningen har en administrativ 
utbildning.  
 

4.4 STRUKTUR MED DEFINITIONER OCH BESKRIVNINGAR 
De fyra områdena information, kommunikation, kognition och motivation kan ses som påver-
kansfaktorer, i den mening att de har betydelse för och påverkar beteendet i organisationer. 
Den roll och betydelse som dessa påverkansfaktorer har, kommer här att analyseras med 
koppling till ekonomistyrningens utgångspunkter vision, verksamhetsidé och strategi. Till-
sammans med de olika lagstadgade målen om god vård på lika villkor samt god ekonomisk 
hushållning och en budget i balans jämte olika krav på kvalitet och tillgänglighet, utgörs de av 
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de övergripande målen för verksamheten i landstingen. Denna typ av information, tillsam-
mans med den information som genereras inom ekonomistyrningens formella styrmedel, där 
verksamhetsplaner och budget med resultatuppföljning i rapporter och annan resultatuppfölj-
ning och prestationsmätning av olika mål och mått med hjälp av BSc ingår, utgör den infor-
mation som här kommer att behandlas.  
 

4.4.1 Definition av information 
Utifrån teoriavsnittets samlade beskrivningar av vad information handlar om, samt dess nöd-
vändiga egenskaper för att bli begriplig och skapa motivation, för att kunna ha en styrande 
effekt, blir min definition av information inom området ekonomistyrning, den information 
som förekommer och som har med en organisations verksamhet att göra, det vill säga allt 
ifrån vision och verksamhetsidé med olika strategier för genomförandet, till både långsiktiga 
och kortsiktiga mål med olika typer av mått , av både finansiell och icke-finansiell karaktär.  
 

4.4.2 Beskrivning av kognition 
Huruvida informationen ska betraktas som begriplig eller inte görs bedömningen utifrån kog-
nitiva aspekter där kognition avser förmågan att tolka och förstå information utifrån en indivi-
duell referensram bestående av uppfattning och kunskap formad genom utbildning och erfa-
renhet samt hur kognitiva förutsättningar skapas med hjälp av modeller och en gemensam 
begreppsapparat. 
 

4.4.3 Beskrivning av motivation 
Området motivation avser den motivation som leder till engagemang och handling som upp-
står i samband med förekomsten av målsättning, delaktighet, feedback i form av uppföljning 
och utvärdering samt benchmarking utifrån behovsteorierna samt de tre kognitiva motiva-
tionsteorierna. 
 

4.4.4 Beskrivning av kommunikation 
När det gäller området kommunikation avses den organisationskommunikation som sker inom 
organisationer med uppdelning i formell och informell kommunikation och med olika typer 
av kommunikationskanaler för informationsspridning såsom skriftliga rapporter, möten och 
informella dialogsituationer. Vidare behandlas även kommunikationsprocessen, både den lin-
jära och spiralformade, samt kommunikationens olika riktningar.  
 

4.4.5 Förekomsten av information, informationsförmedling och 
uppföljning 

Inledningsvis beskrivs vilka olika typer av information, enligt min definition av information, 
som förekommer inom respektive landstings olika styrmedel och vilka egenskaper denna in-
formation kan sägas ha. För att ha en styrande effekt, är önskvärt att informationen är anpas-
sad utifrån behov, lättillgänglig, relevant och trovärdig, begriplig, motiverande, framtidsorien-
terad och handlingsinriktad eftersom syftet med information är att förmedla budskap, infor-
mera om den ekonomiska situationen, beskriva och förklara, verka som hjälpmedel avseende 
analysstöd och beslutsunderlag, spegla trender över tiden: igår, idag, imorgon, spegla olika 
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aspekter av verksamheten både ekonomiska och icke ekonomiska, skapa engagemang genom 
delaktighet och förståelse samt inspirera till nya idéer och i slutändan motivera. Efter att ha 
beskrivit vilken typ av information som förekommer avseende klinikernas styrmedel, beskrivs 
vidare vilken typ av information som följs upp, hur den förmedlas och hur informationen be-
handlas med avseende på formell och informell kommunikation. 
 

4.4.6 Effektivitet 
Komplexiteten inom sjukvårdsverksamhet består i, som framgår av teoriavsnittet, dels av en 
hög grad av specialistkompetens och dels som en komplex organisation med förekomst av tre 
olika hierarkiska nivåer, den politiska, den administrativa och den medicinska. Det innebär, ur 
ett ekonomistyrningsperspektiv, att effektiv vård bedriven utifrån lagstadgade, generella, 
övergripande mål som ska uppfyllas, samtidigt som ett antal politiskt beslutade mål, som 
många gånger är av konflikterande karaktär, ska uppnås i en organisation som består av tre 
separata hierarkier, men som ändå måste verka för helheten, inte förefaller oproblematiskt och 
självklart. Detta sammantaget ställer höga krav på informationshanteringen både vad avser 
innehåll och utformning samt spridning och kommunicerande i övrigt inom organisationen. 
Allt för att det samhälleliga legitimitetskrav om effektivt bedriven verksamhet ska uppfyllas. 
 
Med utgångspunkt från detta förhållande görs en bedömning av klinikernas effektivitet utifrån 
den fyrfältsmatris som beskrivs i teorikapitlet och utifrån klinikernas uppfattning om sin egen 
effektivitet och vad det innebär . 
 

4.5 STYRNING MED BUDGET OCH MÅL 
Ekonomistyrning har sin utgångspunkt i en organisations vision, verksamhetsidé och strategier 
(Ax, Johansson & Kullvén, 2001). Eftersom sjukvårdsverksamheten har lagreglerade, över-
gripande mål som stadgar en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen med 
krav på god kvalitet och lättillänglighet, fungerar detta politiska inriktningsmål som en vision 
av det goda samhället som politikerna eftersträvar att bygga upp (Svensson, 1993). Därför kan 
det sägas vara en obligatorisk del i en sjukvårdsverksamhets vision. Jämte detta övergripande 
mål finns också målet om god ekonomisk hushållning med en budget i balans. Utifrån dessa 
övergripande mål kan sedan en verksamhetsidé med strategier formuleras och ligga till grund 
för arbetet med budget och verksamhetsplan, för att slutligen uppnå denna goda hälsa och vård 
på lika villkor för hela befolkningen. Det är också de förutsättningar som gäller för både södra 
och norra sjukhuset.  
 

4.5.1 Ortopedkliniken, södra sjukhuset 
På ortopedkliniken görs verksamhetsplanen utifrån vad politikerna har lovat medborgarna och 
delvis utifrån omvärldens förväntningar och krav på sjukvård. Avsikten är att en verksam-
hetsplan ska göras utifrån de ekonomiska förutsättningar som budgetramen anger. Men enligt 
verksamhetschefen skulle i stort sett ingen akutsjukvård kunna bedrivas om verksamhetspla-
nen skulle göras utifrån den tilldelade budgetramen.  
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Verksamhetschefen på ortopedkliniken: 

”Ett sätt att tolka uppdraget är att se vad politikerna har lovat sina väljare. Po-
litikerna har lovat alla den vård de vill ha och ingen ska behöva vänta mer än 
tre månader för någon åtgärd och för vissa saker gäller en månad. Det gäller all 
sjukdom. Då skulle man kunna tolka det som att det är mitt uppdrag. Men det 
går inte att förena med den budget vi har. Det sätter oss i en väldigt konstig si-
tuation faktiskt. Men om jag bara har fått 60% av pengarna till verksamheten, 
då kanske det är det som är uppdraget. Men samtidigt är det inte definierat vad 
vi i så fall ska låta bli att utföra”. 

När det gäller den information som budgetramen utgör, kan den sägas informera om vilka 
ekonomiska begränsningar som ska finnas för den verksamhet som ska bedrivas. Verksam-
hetsplanen utgör ett styrdokument som bland annat innehåller information om vilken vård 
som kliniken avser bedriva och vilka förändringar som eventuellt kommer att ske under plan-
perioden. Eftersom verksamheterna förväntas anpassa sina behov efter de givna restriktioner-
na (Brorström, Haglund & Solli, 1999), som angiven budgetram anger utan tydliga krav eller 
överenskommelser beträffande vilka kvantiteter eller kvaliteter av sjukvårdsverksamhet som 
ska presteras (Jacobsson (red), 1997), skapar det allvarliga problem i praktiken. Det verkar 
vara svårt att uppfatta någon naturlig koppling mellan dessa två styrdokument som båda är 
beroende av varandra. Tolkningen av budskapet som den tilldelade budgeten ihop med de 
generellt hållna målen, blir att göra det mesta och bästa inom angiven resursram (Anell, 
1994), vilket kan få till följd att det blir svårt att vara målinriktad och veta rent konkret priori-
teringsmässigt vad som ska göras och på vilket sätt. Dessutom uppfattas nog inte den informa-
tion som budgetramen utgör som relevant för den verksamhet som bedrivs. Som jag uppfattar 
det hela, blir det svårt att tala om någon fungerande styrning. Visserligen förekommer både 
budgetdokument, verksamhetsplan och mål, som är tänkt att vara styrdokument. Men förmod-
ligen uteblir styreffekten, eftersom verksamhetschefen inte har någon klar uppfattning om vad 
uppdraget är. Denna uppfattning delas även av ekonomen som säger: 

”Budgeten och det övergripande målet är inte tillräckligt att styra med. Man vet 
inte riktigt vad som gäller. Det skulle behövas någon mer konkret beskrivning av 
vad man förväntar sig. Det övergripande målet är nog inget som styr det dagliga 
arbetet. Det skulle behövas en genomgång av vad man kan göra med de resurser 
som finns. Det har gjorts försök, men det är svårt”. 

Det har ändå gjorts försök att formulera mål för kliniken utifrån de övergripande målen. Ett 
måldokument gjordes för några år sedan.  
Verksamhetschefen: 

”Vi har formulerat mål om tillgänglighet och rättvisa. Men det är svårt innan 
man fått riktigt grepp om det. Det känns väldigt tungrott”. 

Avdelningscheferna säger att de flesta nog känner till landstingets mål om tillgänglighet och 
rättvisa och att patienten ska vara i centrum, men tycker ändå inte att det fungerar som styr-
ning.  
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Avdelningschefen för vårdavdelningen: 

”Målen fungerar inte som styrning. Jag tror man måste tänka lite mer på djupet, 
vad innebär egentligen en god vård? Det måste nog vara mycket konkret om det 
ska fungera”. 

Mål kan sägas vara framtidsorienterad information som samtidigt är handlingsinriktad och 
beskriver på så sätt ett önskat framtida tillstånd som organisationens verksamhet bör styras 
mot och förverkliga, (Flaa et al, 1998). På ortopedkliniken är de övergripande, lagstadgade 
målen känt både på mottagningen och avdelningen. Men problemet är att de övergripande 
målen för sjukvården inte är operationaliserade till relevanta och uppföljningsbara mål för 
verksamheten (Flaa et al, 1998; Jacobsen & Thorsvik, 1995). Målen uppfattas förmodligen 
som väldigt abstrakta och omöjliga att omsätta till det egna arbetet. Det gör att uppföljning 
blir svårt och den styrfunktion som mål har uteblir. Eftersom det heller inte finns något kon-
kret att sträva efter, innebär det sannolikt också engagemangsförluster. Tillgång till och an-
vändandet av information i form av mål är av central betydelse både när det gäller organisa-
tioners strävan efter målöverensstämmelse och ambition att förbättra effektivitet och produk-
tivitet (Lind, 1996; Lindvall, 2001). Eftersom uppföljningsbara och relevanta mål för verk-
samheten saknas, blir också målöverensstämmelse i organisationen omöjlig och möjligheten 
att förbättra effektivitet och produktivitet blir förmodligen också ogörligt. Dessutom uppfattas 
målen som diffusa om de är för generella och inte brutits ned så att de kan omsättas till det 
egna arbetet (Anell, 1994), vilket tydligt framgår hos ortopedkliniken. 
 
Ekonomen har uppfattningen att respekt för budgeten saknas ute i verksamheten. 
En av ortopedläkarna bekräftar: 

”Jag tror att lydnaden eller respekten för budgeten är näst intill noll. Jag vet 
egentligen inte vem som har koll på ekonomin och hur de har koll på den. Man 
skulle vilja ha en närmare kontakt med budgeten på något sätt”. 

Ekonomen gör, utifrån klinikens tilldelade budgetram, fördelningen per respektive enheter 
inom kliniken. Budgetfördelningen är inget som diskuteras, eftersom enbart en procentuell 
uppräkning av föregående års ram görs utan att någon direkt förhandling sker. Förståelse sak-
nas också för vilket som ska gälla för verksamheten, budgetramen eller de politiska löftena. 
Ett bristande förtroende för de incitament som borde vara kopplade till budgetsystemet inne-
bär kostnader i form av engagemangsförluster (Brorström, 1995). Eftersom det finns en 
bristande trovärdighet för budgeten som styrinstrument, är det troligt att budgeten som infor-
mation om den ekonomiska ramen, förmodligen inte uppfattas som relevant information för 
den verksamhet som bedrivs, vilket förmodligen också innebär att beslutsfattande utifrån den 
tilldelade budgetramen, verkar föga trolig. Denna avsaknad av delaktighet, förståelse och för-
troende leder troligtvis till bristande motivation.  
 
Samtliga respondenter anser att budgeten är fel, men samtidigt svarade samtliga att även re-
surserna förmodligen användes fel. Detta förhållande skulle eventuellt kunna tänkas vara ett 
kommunikationsproblem, inte i den mening att informationen inte kommunicerades, utan att 
förståelse mellan de olika professionerna saknades, beroende på att inte samma språk talas. 
Just den typen av kommunikationsproblem är vanligt inom sjukvårdsverksamhet, eftersom 
administrativ och medicinsk personal i stor utsträckning använder sig av olika språk för att 
beskriva verksamheten (Lindvall, 1997). Ett par av respondenterna menade att försök faktiskt 
gjorts för att komma fram till olika lösningar med olika förslag på åtgärd, dels när det gäller 
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kösituationen inom ortopedkliniken, det vill säga hur mycket vård ska bedrivas, och dels hur 
ekonomin skulle kunna förbättras med olika åtgärder. Men det har hittills inte lyckats.  
En av ortopedläkarna: 

”Det verkar som om ortopedklinikens chef vill någonting, men det går inte för 
sjukhusledningen tycker någonting annat och sen tycker den politiska ledningen 
ytterligare något annat. Det verkar vara en avgrund”. 

En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att det faktiskt förhåller sig så som Brorström, 
Haglund & Solli (1999) menar, att budgeten bygger på förenklade prognoser och slentrian-
mässiga framskrivningar, vilket grundar sig på det kunskapsunderläge vad gäller verksamhe-
ten som ledningen befinner sig i. Det försvårar att underlätta förändringar i verksamheten i en 
situation med begränsad resurstillväxt. Följden av uppfattningen om dålig överensstämmelse 
med verkligheten, blir precis den frustration som kan uppfattas i ovan nämnda uttryck och 
som Anell (1990) menar uppstår hos aktörerna på lokal nivå, som hela tiden lever med för-
ändringar i verksamheten.  
 

4.5.2 Kvinnokliniken, södra sjukhuset 
Till skillnad från ortopedkliniken, ryms kvinnoklinikens verksamhet inom de ekonomiska 
förutsättningar som deras budgetram anger. Efter att kliniken fått sin budgetram, kommer 
ekonomen och verksamhetschefen tillsammans överens om hur klinikens budget i sin tur ska 
fördelas på respektive avdelning.  
En av avdelningscheferna: 

”Ekonomin är stommen och ramen för innehållet i vården. Styrningen fungerar 
ända ner. Vi försöker göra alla delaktiga”. 

Enligt Polesie & Johansson (1992) är det viktigt att information för verksamheten formas till-
sammans, precis som det verkar gå till hos kvinnokliniken, vilket förmodligen leder till ökat 
engagemang.  
 
Utifrån de övergripande lagstadgade målen och andra i landstinget fastslagna politiska mål 
har kliniken utformat sin egen vision och verksamhetsidé.  
En av avdelningscheferna: 

”För att nå framgång måste det finnas en vision och en vakenhet. Man måste 
hela tiden ligga före”. 

Enligt Ax, Johansson & Kullvén (2001) bör anställda i organisationer känna till verksamhets-
idé och vision, som är utgångspunkten vid utformande av strategier och mål. Så var förhållan-
det på kvinnokliniken. Utifrån landstingets övergripande mål har en verksamhetsidé och vi-
sion gemensamt formulerats för kliniken. I klinikens verksamhetsplan beskrivs vilken vård 
som ska tillhandahållas och på vilket sätt den ska bedrivas, utifrån de krav och målsättningar 
som de övergripande målen anger, om vård på lika villkor med olika kvalitetskrav. Respektive 
avdelning, tillhörande kliniken, har utifrån det preciserat olika verksamhetsmål för sin verk-
samhet. Utöver dessa delmål har även en uppsättning mått för de olika enheterna formulerats, 
som sedan följs upp. 
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Den andra avdelningschefen: 

”Vi känner stort ansvar för vårt uppdrag. Man känner sig motiverad och ställer 
upp på det här”. 

En anledning till att förespråka att arbeta med mål, är att motivationen antas öka om medarbe-
tare har formulerade mål att arbeta mot (Lindvall, 1997), vilket tydligt märktes eftersom alla 
respondenter uttryckte liknande uppfattningar.  
Vidare säger avdelningschefen: 

”Styrning med budget och mål är viktigt för verksamheten. Men det måste finnas 
en balans. En verksamhet får inte bara beskrivas i siffror. Det handlar om eko-
nomi i kombination med bemötande av patienter, vårdtid och smärta. Det måste 
finnas utrymme för allt, även för personalen. Arbetsmiljön måste vara bra också. 
Annars kan man inte styra någonting”. 

Här har målen sannolikt en styrande funktion eftersom delaktighet finns när det gäller att ut-
arbeta och formulera målen. Det finns också en balans mellan finansiella och icke-finansiella 
mål och mått. Denna information gör att förståelsen underlättas hos de anställda, så att de lät-
tare kan relatera till det egna arbetet (Lind, 1996; Ax, Johansson & Kullvén, 2001), samtidigt 
som en helhetsbild skapas av organisationens verksamhet (Lind, 1996; Ewing & Samuelson, 
1998). Sannolikt finns denna helhetsbild med tanke på vilka aspekter som räknas upp för att 
skapa balans. Dessutom förekommer, som Anell (1990) och Lindvall (1997) menar är nöd-
vändigt för att bättre kunna belysa väsentliga aspekter av verksamheten, mått som beskriver 
verksamhetens prestationer och kvalitet som komplement till de ekonomiska måtten.  
Verksamhetschefen: 

”Helhetssynen på verksamheten har påverkat mig själv och mitt handlande. Man 
behöver inte i alla lägen ta den dyraste metoden om patientnyttan är marginell”. 

Frontpersonalen i organisationer måste förstå de finansiella konsekvenserna av sina beslut och 
handlingar (Kaplan & Norton 1999). Därför är det nödvändigt med kunskap om hur de eko-
nomiska resurserna ska användas för att det ska vara möjligt att diskutera prioriteringar i 
sjukvården (Anell, 1994). Uppenbarligen finns denna medvetenhet och kunskap.  
 
Trots att kliniken gemensamt arbetade aktivt med sin budgetram, verksamhetsplan och mål-
formuleringar med olika mått för respektive avdelnings egna verksamhet, samtidigt som det 
uttrycktes en känsla av stort ansvar för budgeten och uppdraget, svarade alla respondenter på 
kliniken att budgeten innehöll fel och i vissa avseenden var för låg, samtidigt som uppfatt-
ningen även var att resurserna användes fel. Det verkar finnas en god kännedom och ett kri-
tiskt förhållningssätt i positiv bemärkelse till den bedrivna verksamheten. Det är förmodligen 
därför som olika förbättringsmål hela tiden gemensamt arbetas fram och en ambition att hitta 
bättre rutiner för vårdprocesserna för att kunna vara förvissad om att resurserna används op-
timalt. En av läkarna: 

”Man har ett gemensamt ansvar för produktionen. Det är ett lagarbete, en 
spännande utmaning”. 

Det poängterades också noga att benchmarking bedrevs både inom och utanför den egna kli-
niken. Det ”framtvingar” bättre rutiner och effektivare processer.  
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Verksamhetschefen: 

”Den här benchmarkingen vi ägnar oss åt är viktig. Att jämföra sig med andra 
driver på processerna. Dessutom har man ett ansvar att hänga med, att ta till sig 
nya metoder. Det sker även en hel del utvecklingsarbete när det gäller de dagli-
ga rutinerna”. 

Benchmarking är en form av erfarenhetsutbyte, där organisationer gör jämförelser och låter 
sig inspireras av andra och lära sig av andra i syfte att förbättra den egna verksamheten (Ax, 
Johansson & Kullvén, 2001). Enligt verksamhetschefen är benchmarking något som av tradi-
tion tillämpas i hela landet inom just specialiteten kvinnosjukvård. De anser att benchmarking 
mellan organisationer är ett utmärkt sätt att dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper. 
Klinikens ledstjärna är dessutom ständig förbättring, varför benchmarking ses som något na-
turligt. Det förekommer också erfarenhetsutbyte internt mellan avdelningarna för att kompe-
tenserna ska kunna utnyttjas effektivt, vilket även upplevs som motiverande. Detta stämmer 
överens med jämviktsteorin inom de kognitiva motivationsteorierna som säger att personer 
jämför sig med andra och är angelägna om att bli lika behandlade, vilket innebär att individer 
motiveras att anstränga sig extra för att uppnå så kallad jämvikt eller minska på ojämnvikten 
(Jacobsen & Thorsvik, 1995).  
 
Arbetsrotation förekommer också för att utnyttja personalresurserna effektivt. Det är ett krav 
vid anställning att kunna arbeta inom minst två verksamheter till exempel slutenvård och öp-
penvård. En annan vinst med arbetsrotation är att utveckling och lärandet ökar.  
En av avdelningscheferna: 

”Arbetsrotation använder vi för att hjälpa varandra. Det sparar personalkost-
nader och dessutom ökar kompetensen”. 

Det som även uppnås är ökad motivation eftersom arbetsrotation skapar större variation i ar-
betet samtidigt som förståelsen för helheten i verksamheten ökar (Jacobsen & Thorsvik, 
1995). 
 

4.5.3 Likheter och skillnader mellan klinikerna, södra sjukhuset 
När det gäller de båda klinikerna på södra sjukhuset, kan sägas att förekomsten av den infor-
mation som budgetar, verksamhetsplaner och övergripande mål utgörs av, är lika för båda kli-
nikerna. Informationen är tillgänglig i samma utsträckning för alla enheter. Däremot skiljer det 
sig när det gäller uppfattning och inställning till budgeten. På kvinnokliniken utgör budgeten 
den ekonomiska ram som verksamheten ska bedrivas inom, vilket finns beskrivet i klinikens 
verksamhetsplan. Det innebär förmodligen att den information som budgetramen utgör, upp-
levs som korrekt och relevant information. Däremot var förhållandet det rakt motsatta på orto-
pedkliniken, där uppfattningen är att den förväntade verksamheten inte går att bedriva utifrån 
de ekonomiska förutsättningar som nu ges. Här upplevs förmodligen inte informationen som 
trovärdig. 
 
En stor skillnad finns också när det gäller hanteringen av de övergripande målen. Gyllberg & 
Svensson (2002) säger till exempel att det är viktigt att verksamhetsorienterade mål får skapa 
det engagemang som krävs för ett beteende som gynnar organisationens bästa. Ortopedklini-
ken försöker leva upp till de övergripande målen, men upplever att det är svårt att veta i vil-
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ken grad målen uppnåtts, vilket beror på att målen inte är nedbrutna och formulerade för den 
egna verksamheten samt att mått för uppföljning saknas, vilket troligtvis innebär svårigheter 
med att känna engagemang. Kvinnokliniken däremot har gemensamt formulerat egna mål för 
varje avdelning utifrån de övergripande målen. Det övergripande målet fungerar som en ram, 
som respektive ansvarsenhet formulerar egna mål utifrån. Det stämmer överens med resultat-
styrning, som innebär att målen sätts nerifrån utifrån någon form av övergripande mål (Bror-
ström, Haglund & Solli, 1999). När organisationens olika delar arbetar mot gemensamma mål 
underlättar det även att målkongruens uppnås, det vill säga att organisationens medarbetare 
handlar utifrån vad som är bäst för hela organisationen (Lindvall, 2001; Paulsson, 1993). I 
detta avseende lyckas förmodligen kvinnokliniken bra. De känner till varandras verksamheter 
och har en samverkan inom hela kliniken.  
 
En annan skillnad, till följd av hanteringen av de övergripande målen, är känslan av  delaktig-
het och motivation som saknas hos ortopedkliniken, förorsakad av brist på delaktighet och 
relevant information. Ytterligare en skillnad var inställningen till utveckling. Det ses som nå-
got naturligt hos kvinnokliniken, förmodligen eftersom kvinnosjukvården av tradition tilläm-
par benchmarking, vilket framtvingar utveckling. Även intern benchmarking tillämpas mellan 
avdelningarna på kvinnokliniken samt arbetsrotation för att öka lärandet och samtidigt utnytt-
ja personalen på ett effektivt sätt. Benchmarking kan jämställas med jämviktsteorins resone-
mang att jämföra sig med andra, vilket skapar motivation att nå samma resultat som andra för 
att uppnå så kallad jämvikt (Jacobsen & Thorsvik, 1995), vilket måste anses främja effektivi-
teten i organisationen. 
 
För att kunna förverkliga denna resultatstyrning mot mål som kvinnokliniken har, krävs en 
god kunskap om verksamheten och hur ekonomi och verksamhet påverkas av varandra. Verk-
samhetschefen på kvinnokliniken har ekonomisk utbildning på högskolenivå. Det skulle kun-
na vara en förklaring till varför kvinnokliniken lyckas bättre än ortopedkliniken. För att kunna 
använda sig av mål som styrmedel, är det nödvändigt att förstå och känna till hur sådan styr-
ning går till och det är inte säkert att verksamhetschefen på ortopedkliniken har denna kun-
skap eftersom ekonomisk utbildning saknas. Brorström, Haglund & Solli (1999) anser till 
exempel att kunskap om ekonomi nödvändig om ekonomisk information ska bli begriplig. 
 

4.6 INFORMATIONSFÖRMEDLING OCH UPPFÖLJNING, 
SÖDRA SJUKHUSET 

4.6.1 Ortopedkliniken, södra sjukhuset 
Rapporter – enkelriktad kommunikation 
En gemensam uppfattning hos alla respondenterna är att budgeten inte är korrekt och därför 
meningslös att följa upp i de månatliga rapporterna.  
En av ortopedläkarna: 

”Budgetsystemet bör vara så att man lägger en budget som sedan kontinuerligt 
följs upp. Om större avvikelse uppstår undersöker man varför. Nu har man ing-
en respekt för budgeten eftersom den innehåller så många fel”. 
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Den andra ortopedläkaren: 

”Det är farligt med budgetsystem och rapportuppföljning som inte anpassas till 
verkligheten, då tappar man respekten för systemet”. 

Eftersom den starkt negativa uppfattningen om budgetens relevans och trovärdighet är så utta-
lad, är det svårt att tala om uppföljning i syfte att styra. Möjligen skulle rapporten kunna fylla 
den funktionen att det skulle kunna vara ett konstaterande över hur det ser ut ekonomiskt av 
vad som redan är känt.  
Ortopedläkaren: 

”Det man får veta av rapporterna, det är att nu har vi gått så här mycket back. 
Jag har nästan slutat att läsa dem för man vet ju att det fattas hela tiden”.  

Eftersom information i många fall utgör underlag för beslutsfattande, är det viktigt att den 
information som sprids är korrekt och relevant. Konstaterandet av ortopedläkaren föranleder 
inga åtgärder eftersom han troligtvis inte ser någon mening med det, utan resultatet blir som 
flera av respondenterna uttrycker:  

”Vi kör på löpande räkning”.  

Rapporter används i syfte att informera om den ekonomiska situationen (Thorén, 1995). Ut-
ifrån det skapas sen underlag för åtgärd (Lindvall, 2001). Precis som teorierna säger förlorar 
rapporterna sitt syfte. De kan knappast fungera som beslutsunderlag i detta fall. Dessutom är 
sannolikheten stor att motivationen helt uteblir. Det kan snarare bli så att det får motsatt effekt 
– uppgivenhet. Ortopedläkaren: 

”Den dag man tappar respekten och inte engagerar sig, det kan inte vara bra. 
Man ger upp. Man tar sig inte över berget”. 

Läkare på ortopedkliniken: 

”Man skulle nog bli motiverad av ekonomisk information om den var riktig och 
relevant. Allting måste vara bättre än det som är nu. Att man till exempel fick 
någon återkoppling på något sätt där man kunde se konsekvensen av olika alter-
nativ”. 

Problemet med att budgeten inte speglar verkligheten, eftersom marginella uppskrivningar 
görs från år till år, leder till att månadsuppföljningen, jämförelsen mellan budget och faktiskt 
utfall, gör att det blir svårt att se att något av budgetens moderna syften fungerar, till exempel 
motivationsskapande (Arwidi & Samuelson, 1991). Ett uppföljningsunderlag bör ju både vara 
motiverande och kunna användas för beslutsfattande, vilket gör att även gamla syftet uppfölj-
ning blir relativt meningslöst, om tid ska läggas på att analysera avvikelser som inte har med 
verkligheten att göra (Gyllberg & Svensson, 2002). Även annan information än den som er-
hålls genom månadsuppföljningarna efterlyses. 
Ekonomen: 

”Det skulle behövas något mer där man åtminstone klargör antal vårddagar, 
vårdtillfällen och operationer kopplat till ekonomin”.  
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Viss annan information förekommer dock enligt ortopedläkaren:  

”Vi får någon sorts produktionsrapport. En gång i månaden får man viss stati-
stik över antal besök och antal implantat, men ingen koppling till ekonomin”. 

Eftersom ingen koppling finns till ekonomin verkar det vara svårt att förstå vad informationen 
betyder, vilket är en förutsättning för att informationen ska vara motivationsskapande (Jacob-
sen & Thorsvik, 1995), vilket saknas här.  
Verksamhetschefen uttrycker också: 

”Jag tror att vi har dåliga produktionsmått. Det gör att det blir svårt att säga 
om vi är effektiva med de pengar vi använder”. 

Information i form av verksamhetsnära produktionsmått är nödvändigt när organisationens 
arbete ska bedömas, vilket sker när uppnådda resultat jämförs med den uppställda målsätt-
ningen. Utan några sådana mål och mått blir det omöjligt att avgöra om organisationen har 
utnyttjat sina resurser på ett effektivt sätt (Flaa et al, 1998). Det innebär att den information 
som finns inte kan sägas ha någon styrande effekt. 
 
Det blir även problem med motivationen. En av avdelningscheferna: 

”För att skapa motivation räcker det inte med ekonomisk information som bara 
säger att du ska spara. Man borde försöka hitta annan information som visar 
vad vi faktiskt har åstadkommit för pengarna”. 

Ekonomisk information måste kompletteras med information, som för den enskilde innebär 
att han eller hon känner igen sig och kan se resultatet av sitt eget agerande, vilket är motiva-
tionsskapande (Jacobsen & Thorsvik, 1995). Det handlar även om att förstå den mottagna 
informationen för att låta sig motiveras av det mottagna (Molander, 1996). Eftersom kogni-
tion handlar om den individuella uppfattningsförmågan, ökar förståelsen och därmed engage-
manget om informationen individanpassas, särskilt aggregerad information i rapporter.  
Verksamhetschefen: 

”Jag hade nog önskat att min egen ekonom var lite mer pedagogisk. Det hade 
varit bra att förstå mekanismerna bakom, så det blir mer begripligt, för om jag 
kan förstå det, kan jag också göra det mer begripligt för andra. Man måste kun-
na tillräckligt mycket för att kunna föra en dialog”. 

”Jag får information om vad utomlänsvården kostar. Men för mig är sådan här 
råinformation, som inte är analyserad och presenterad på ett förståndigt sätt på 
sätt och vis värdelös. Jag kan se att det går åt skogen, men jag vet inte varför”. 

Verksamhetschefen har ingen ekonomisk utbildning och talar om vikten av begriplig informa-
tion för att den ska bli användbar. Det är precis det Solli (1991) menar med att den aggregera-
de informationen gör det svårt att se kopplingen mellan händelserna i verksamheten och in-
formationen i rapporterna. Bakomliggande tankar måste på ett konkret och lättbegripligt sätt 
kunna redovisas. Eftersom informationen utgör underlag för olika beslut, men även utgör un-
derlag för förståelsen av den ekonomiska situationen, är det viktigt att visa på ekonomiska 
samband så att tolkningsprocessen underlättas samtidigt som möjligheten att förstå och se 
helheten ökar (Solli, 1991). Ändå säger ekonomen att han delvis försöker att göra anpassade 
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rapporter, så att de ska bli mer överskådliga och begripliga. Uppenbarligen är det inte tillräck-
ligt enligt verksamhetschefens utsago. Förklaringen kanske kan vara som i påståendet ovan att 
tillräckligt mycket kunskap måste finnas för att kunna föra en dialog och eftersom verksam-
hetschefen saknar ekonomisk utbildning, skulle det därför kunna vara en möjlig förklaring. 
 
I Lindvall (2001) sägs att informationen bör spegla hela tidsdimensionen för att människan 
ska förstå sammanhang. Eftersom det enda som följs upp är budgetavvikelser och olika kost-
nads- och intäktsposter, som ju endast utgörs av information om förfluten tid, försvåras möj-
ligheten att förstå hela sammanhanget om verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv. Visser-
ligen förekommer framåtblickande information i form av de landstingsövergripande målen, 
men i det fallet kan ju den informationen inte omsättas till det dagliga arbetet, eftersom målen 
inte är operationaliserade och ger förmodligen av den anledningen ingen klar bild av helheten. 
 
Formella möten – möjlighet till dubbelriktad kommunikation 
Formella möten är naturliga forum för informationsspridning. Klinikledningsmöten hålls en 
gång i månaden, men det är inte alltid som ekonomen är med:  

”Det är lite behovsanpassat. Är det inget särskilt problematiskt gör vi ingenting. 
Då går jag inte. Det är inget självändamål att man ska gå på möten”. 

Lindvall (1997) nämner att hög mötesfrekvens med god ekonomisk kommunikation och ömse-
sidig förståelse innebär fördelar. Även om inget nytt kan presenteras är det nog ändå viktigt, 
som både Solli (1991) och Lövstål, (2001) säger, att försöka hålla den ekonomiska diskussio-
nen vid liv. Läkarna medverkar inte på klinikledningsmötena eftersom verksamhetschefen 
själv är läkare och därför har möjlighet att förmedla den ekonomiska informationen till läkarna 
på arbetsplatsmötena. Ett av syftena med arbetsplatsmöten är att presentera och delge informa-
tion för ekonomisk uppföljning (Lindvall, 1997). Men även om verksamhetschefen har arbets-
platsträffar med läkarna, presenteras ekonomisk information bara om något är av intresse. Det-
ta förhållande kan bero på att eftersom kliniken har problem med att hålla budget, upplevs 
uppföljningen som meningslös och därmed förmodligen ekonomisk information som onödig. 
 
Informell kommunikation  
Det förekommer inte mycket prat om ekonomi inom kliniken. En av ortopedläkarna: 

”Den information man får är hur mycket back man ligger. För ett tag sen fick vi 
1,8 miljoner extra för att kapa vårdköerna och ett par veckor senare fick vi ett 
sparbeting på 4,5 miljoner. Ska vi gasa eller bromsa? Jag tycker att det är ett 
sammelsurium det där”. 

Inte heller förekommer det särskilt mycket informell kontakt med ekonomen. Ekonomen tror 
att om frågor uppstår, kontaktas han av verksamhetens chefer. Den enda kontakt som före-
kommer med ekonomen, är i stort sett vid de tillfällen som det ekonomiska resultatet redovi-
sas. Den så viktiga tvåvägskommunikationen förekommer sällan. Förluster med det är att om 
ingen dialog förekommer, minskar förutsättningarna att något ömsesidigt förtroende skapas 
(Brorström, Haglund & Solli, 1999) och därmed uppstår även svårigheter att skapa relation 
för samverkan (Mead, 1995), vilket förmodligen gör att positiva effekter, som till exempel en 
gemensam syn på verksamheten, saknas. 
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Jacobsen & Thorsvik (1995) säger att när det gäller att fylla den sociala samvaron har anställ-
da behov av gemensamma samtalsämnen som rör den egna organisationen. Eftersom ekonomi 
inte verkar diskuteras särskilt ofta, då den ekonomiska uppföljningen förmodligen inte känns 
meningsfull samt att de övergripande målen uppfattas som abstrakta, får det förmodligen kon-
sekvensen att sådana diskussioner förmodligen förekommer i väldigt liten utsträckning på 
ortopedklinken.  
 

4.6.2 Kvinnokliniken, södra sjukhuset 
Rapporter – enkelriktad kommunikation 
De ekonomiska månadsrapporter som kommer från ekonomen är anpassade utifrån varje en-
skilt behov. Det innebär att information som individanpassas, ökar sannolikheten för önskat 
beteende (Prenkert, 1998).  
Verksamhetschefen: 

”Vi har gemensamt gått igenom vad jag kan ha bäst nytta av”. 

Solli, (1991) och Gyllberg & Svensson, (2000) säger att det är behovet av information som 
bör styra rapporternas utformning. Det är viktigt för förståelsens skull samtidigt som tanken är 
att informationen ska vara relevant för verksamheten (Brorström, Haglund & Solli, 1999). 
Detta bör ge bra förutsättningar för beslutsfattandet. Enligt Polesie & Johansson (1992) är det 
också viktigt att information för verksamheten formas tillsammans, vilket leder till ökat enga-
gemang. Det ger också en verklighetsanpassad bild som kan användas och förstås av dem som 
gör jobbet, som också förhållandet verkar vara på kvinnokliniken. 
En av avdelningscheferna: 

”För oss fyller rapporterna stor funktion. Man blir ju uppdaterad hela tiden så 
man vet vad man ska rätta sig efter. Man måste veta vad en åtgärd innebär och 
får för konsekvenser”. 

När det gäller motivationsaspekten säger en av avdelningscheferna: 

”Folk blir motiverade av att känna till verkligheten. Därför är det viktigt med 
uppföljningen. Känner man till det ekonomiska läget så tror jag att man känner 
sig motiverad och ställer upp på det här”. 

Precis som Pihlgren & Svensson, (1991) säger, skapar återföring av resultatet intresse och 
motivation. Även uppföljning av de gemensamt formulerade icke-finansiella målen och måt-
ten görs några gånger per år. Avdelningschefen på vårdavdelningen: 

”Folk blir motiverade om man känner till verkligheten och får se hur det har 
gått”. 

 
Formella möten – möjlighet till dubbelriktad kommunikation 
Ekonomen beskriver mötena så här: 

”På ledningsmötena går vi igenom ekonomin. Är det något man inte förstår, 
frågar man. Man vågar det. Vi har ett mycket öppet klimat”. 
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Läkarna är också representerade på dessa möten. Det diskuteras ofta olika lösningar och 
många förslag kommer fram.  
Ekonomen: 

”Många gånger börjar det i ekonomin och slutar med verksamheten. Vi har 
många kreativa diskussioner. Det blir en spiraleffekt”. 

Dessutom har verksamhetschefen arbetsplatsträff en gång i månaden med läkarna där ekono-
min diskuteras. Verksamhetschefen:  

”Vi diskuterar mycket ekonomi med läkarna på den här kliniken”. 

Diskussionen kring den ekonomiska situationen och den bedrivna verksamheten beskrivs så 
här av ena läkaren: 

”Man har ett gemensamt ansvar för produktionen. Då påminns man om uppdra-
get att få ihop det. Det är ett lagarbete, en spännande utmaning”. 

Det finns fördelar med en god ekonomisk kommunikation och ömsesidig förståelse (Lindvall, 
1997). Engagemanget märks tydligt hos läkaren. Finns förståelse för sambandet mellan den 
utförda verksamheten och det ekonomiska resultatet ökar motivationen (Jacobsen & Thorsvik, 
1995).  
 
Informell kommunikation  
När det gäller informella dialogsituationer förekommer det vid behov. På kvinnokliniken är 
det ganska vanligt. En av avdelningscheferna: 

”Vi har en ständig dialog med chefen. Han är alltid tillgänglig”. 

Det informella samarbetet på arbetsplatsen är en viktig kanal för kommunikation med över-
ordnade. Därför lägger många ledare stor vikt vid att vara på plats, vara synliga för att på så 
vis vara lättillgängliga för sina medarbetare (Jacobsen & Thorsvik, 1995). Det var också nå-
got som verksamhetschefen medvetet såg till. Han var också angelägen om att gemensamt 
föra diskussioner om verksamheten och ekonomin. 
Verksamhetschefen: 

”Även om vi inte kan påverka vår verksamhet så mycket, då mycket av vården är 
av akut karaktär, så håller vi vår budget bra. Hemligheten är den samverkan 
och det samrådsförfarandet vi har inom kliniken. 

En av avdelningscheferna säger att det hela tiden förs en dialog inom kliniken:  

”Ekonomi och verksamhet ingår i det dagliga pratet. Man har det med sig hela 
tiden”. 

Hos kvinnokliniken handlar kommunikationen ofta om både verksamhet och ekonomi. Efter-
som den ingår i det dagliga pratet kan den betecknas som informell. Jacobsen & Thorsvik 
(1995) menar att anställda har behov av gemensamma samtalsämnen som kan fylla den socia-
la samvaron. Det mest närliggande ämnet som alla har ett gemensamt intresse av, är just den 
egna organisationen. Dessutom fungerar det så att om fler personer diskuterar ett gemensamt 
ämne, bidrar det till en mer fullständig bild av det som diskuteras och det blir ett sätt att tillfö-
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ra medarbetare ökad kunskap, vilket i sin tur bidrar till att skapa motivation (Solli, 1991; 
Erikson, 1998; Lövstål, 2001). Det bekräftas också av flera respondenter.  
 
En av avdelningscheferna säger också att täta kontakter med ekonomen förekommer. Det sä-
ger även verksamhetschefen: 

”Har jag några frågor om ekonomin ad hoc ringer jag till henne”. 

Att flera chefer säger att kontakterna är täta med ekonomen, kan tyda på att det finns ett för-
troende dem emellan, vilket brukar känneteckna en god dialog. Det är också sådan dialog som 
bidrar till ökad motivation och skapar förutsättningar för bättre förståelse (Mead, 1995). Finns 
denna goda dialog, skapar det även samförstånd som leder till handling (Brorström, Haglund 
& Solli, 1999). 
 

4.6.3 Likheter och skillnader mellan klinikerna, södra sjukhuset 
Eftersom ortopedkliniken endast har de övergripande generella målen, och dessa inte är ned-
brutna till mätbara mått, förekommer endast ekonomiska mått. Hos kvinnokliniken förekom-
mer både finansiella och icke-finansiella mått, eftersom kliniken har formulerat egna mål som 
de sen brutit ned till olika verksamhetsnära mått. Eftersom det bör finnas en balans mellan 
finansiell och icke-finansiell information i form av verksamhetsnära information (Lindvall, 
1997; Olve, Roy & Wetter, 1999; Gyllberg & Svensson, 2002), innebär det förmodligen att 
kvinnokliniken har bättre möjlighet än ortopedkliniken att förstå sin verksamhet utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv, eftersom både finansiella och icke-finansiella aspekter finns, även om 
det inte finns någon direkt koppling mellan de ekonomiska måtten och den andra typen av 
mått. När förståelse finns för sambandet mellan den utförda verksamheten och det ekonomis-
ka resultatet ökar dessutom motivationen (Jacobsen & Thorsvik, 1995). Det var också något 
som uttalades av de flesta respondenterna på kvinnokliniken. 
 
När det gäller kommunikationen inom klinikerna kan sägas att på ortopedkliniken förekom-
mer nästan uteslutande den vertikala kommunikationen på de formella mötena, då den eko-
nomiska situationen redovisades utan någon direkt diskussion, vilket innebär en enkelriktad 
kommunikation på samma sätt som rapporterna är. Däremot var situationen annorlunda på 
kvinnokliniken, där alla typer av kommunikation förekommer. Mest förekommer dialog under 
möten, men även andra informella dialogsituationer förekommer inom kliniken. Det är den 
typen av kommunikation som kallas horisontell och som förekommer till exempel inom en 
enhet (Katz & Kahn, 1978; Larsson, 2001). Kommunikation förekommer även mellan de oli-
ka cheferna och ekonomen. Dessa informella kontakter skulle kunna beskrivas som den tvär-
gående kommunikationen (criss-cross), som innebär kommunikation mellan individer på olika 
enheter och olika nivåer (Larsson, 2001).  
 
När det gäller medverkan i möten, var den skillnaden att läkare på kvinnokliniken medverka-
de på klinikledningsmötena. Det förekom även skillnader när det gäller arbetsplatsträffarna 
med läkarna. På kvinnokliniken diskuteras ekonomi, vilket förekommer i mycket liten ut-
sträckning på ortopedkliniken. 
 
Bättre förutsättningar när det gäller kognitiva aspekter och motivationsaspekter fanns hos 
kvinnokliniken, dels genom att det förekommer mycket mer information, eftersom både ned-
brutna mål och formulerade mått av både finansiell och icke-finansiell karaktär finns för verk-
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samheten. Det var även skillnad när det gäller delaktighet och engagemang, eftersom ett ge-
mensamt arbete förekommer med att formulera mål och mått på kvinnokliniken, vilket inte 
sker på ortopedkliniken.  
 

4.7 STYRNING MED BUDGET OCH BSc 
I viss mån skulle kunna sägas att norra sjukhuset också tillämpar resultatstyrning mot mål i 
den mening att det finns övergripande mål som utgör ramen för formulerade av olika delmål. 
Varje klinik utformar sina egna styrkort utifrån de perspektiv som är bestämt för norra lands-
tinget. De båda klinikernas vision och verksamhetsidé ryms inom ramen för den landstingsö-
vergripande visionen och verksamhetsidén, som har sin utgångspunkt i det lagstadgade målet 
om god vård på lika villkor. Klinikernas strategiska mål består dels av egna formulerade stra-
tegiska mål dels av strategiska mål som utgörs av de för sjukvården lagstadgade målen och 
finns beskrivna i verksamhetsplanen, som också har en koppling till budgeten eftersom bud-
getmål finns med i det ekonomiska perspektivet i BSc. Hela arbetsprocessen, med allt ifrån 
utformande av verksamhetsidé till strategiformuleringar, och vidare det gemensamma arbetet 
med målformuleringar och utformande av mått inom de fyra perspektiven, har involverat hela 
personalen. Vårdverksamheten ses i processer, vilket naturligt följer av att processperspekti-
vet finns för att kunna fokusera på hur verksamheten ska kunna utvecklas och effektiviseras. 
För varje process finns en ansvarig processledare som tillsammans med representanter från de 
olika personalgrupperna, både inom vård och administration, bildat olika arbetsgrupper, där 
de viktigaste processerna inom varje kliniks verksamhet har kartlagts. En av tankegångarna är 
att BSc, genom större delaktighet hos medarbetarna, ska skapa motivation för att påverka be-
teendet (Kaplan & Norton 1999; Olve, Roy & Wetter, 1999). 
 

4.7.1 Ortopedkliniken, norra sjukhuset 
Budgeten utgör den ekonomiska ramen för den verksamhet som ska bedrivas och är därmed 
utgångspunkten, jämte de lagstadgade, övergripande målen, för arbetet med varje enhets BSc. 
Det gör att de kartlagda processerna i vårdproduktionen är sammankopplade med ekonomin i 
verksamheten på ett tydligare sätt än tidigare, vilket gör att utveckling och effektivisering blir 
nödvändigt för att klara de ekonomiska målen. Verksamhetschefen om verksamheten på kli-
niken: 

”Ortopedin är känd för att ha långa väntetider i hela landet. Det är ganska 
mycket bättre hos oss. Men det finns alltid det som går att förbättra. Det blir 
aldrig ett avslutat arbete, utan det gäller att hela tiden söka förbättringar och bli 
effektivare”. 

Här kan sägas att BSc har en styrande funktion. Beslut fattas för hur vården ska kunna utveck-
las till det bättre även utifrån det ekonomiska perspektivet som är kopplat till budgeten, vilket 
rekommenderas av Kaplan & Norton (1999) och Brorström, Haglund & Solli (1999). 
 
Avdelningschefen på mottagningen om utvecklingsbenägenheten: 

”Lojaliteter och traditioner gör det svårare att förändra något här. Individua-
lismen är väldigt stark. Det är ju lite av ett hantverksskrå det här med ortopedi. 
Var och en tror ju på sitt eget snickeri så att säga”. 
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Denna inställning kan nog försvåra samarbete och flexibilitet, eftersom var och en så att säga 
”håller på sitt eget”. Men det ses ändå som något positivt med målformuleringarna för de oli-
ka processerna som förekommer i BSc, som uppfattas som en hela tiden pågående process. 
Verksamhetschefen: 

”Vid årets slut går vi igenom vilka mål vi kan släppa, vilka nya mål vi ska sätta 
upp och vilka som ska vara kvar. Det är en process hela tiden”. 

Precis som Jacobsen & Thorsvik (1995) säger, visar det att mål har en styrande funktion som 
påverkar beteendet hos individerna i en organisation. Avdelningschefen på mottagningen an-
gående arbetet med BSc: 

”Att tydliggöra målen gör ju att man har ett engagemang, man är delaktig”.  

Enligt förväntansteorin blir människor motiverade att prestera något för att nå ett mål. Att 
identifiera sig med organisationens mål och att känna delaktighet ökar motivationen 
(Jacobsen & Thorsvik, 1995; Larsson, 2001), vilket tydligt framgår. Samtidigt uttryckte av-
delningschefen att det borde pratas ännu mer om målen. 
 

4.7.2 Kvinnokliniken, norra sjukhuset 
Eftersom budgeten utgör den ekonomiska ramen för verksamheten och uppdraget är kartlagt i 
samband med utarbetandet av BSc, skapar det en helhetsbild för vilka förutsättningar och för-
väntningar som finns.  
En av läkarna: 

”Om man känner till vilka möjligheter och begränsningar verksamheten har, 
kan man se lösningar utifrån det. Om till exempel resurserna ska spenderas på 
något särskilt sätt så vill man ju veta det så att man kan fundera över om man 
gör på rätt sätt med det man har”. 

BSc hjälper till att skapa en tydlighet i vad vårduppdraget innehåller och innebär, vilket san-
nolikt bidrar till en styreffekt. Eftersom målen och måtten för de olika processerna utarbetas 
gemensamt, leder det förmodligen också automatiskt till dialog, eftersom arbetet i sig kräver 
delaktighet, vilket främjar förståelsen för den egna verksamheten. Arbetet med processper-
spektivet verkar också främja kreativiteten. 
En av läkarna: 

”Om jag har en ny idé och vill ha hjälp med något, vet jag vem jag ska prata 
med och så hjälps vi åt. Det är en väldigt sund stämning här på kliniken”. 

Avdelningschefen på vårdavdelningen instämmer: 

”BSc har gjort att vi har ett stort effektivitetstänkande här. Våra läkare är villi-
ga att förändra gamla rutiner till exempel”. 
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Avdelningschefen på mottagningen: 

”Vårt motto är allas delaktighet”. Vår vision går ut på att ge den bästa vården 
på rätt vårdnivå till de kvinnor som behöver. Det innebär att man måste priori-
tera och det är bra för effektiviteten”. 

Uppenbarligen finns ett ekonomiskt tänkande på kliniken. Fördelarna med att använda BSc 
som ett kompletterande styrmedel jämte den traditionella budgeten och verksamhetsplanen 
framgår tydligt. Kaplan & Norton (1999) betonar just vikten av att vision, verksamhetsidé och 
strategi kommuniceras i organisationen. Om inte medarbetarna förstår visionen, kan de heller 
inte vägledas av den (Kullvén, 2001). Frontpersonalen i organisationer måste förstå de finan-
siella konsekvenserna av sina beslut och handlingar (Kaplan & Norton 1999). Denna med-
vetenhet finns. En av ortopedläkarna: 

”Vi är medvetna om vad olika insatser kostar. Därför avväger vi noga utan 
slentrian”. 

Anell (1994) säger också att när det gäller vårdverksamhet är det nödvändigt med kunskap om 
hur finansiella anslag ska användas för att det ska vara möjligt att diskutera prioriteringar i 
vården. Den andra ortopedläkaren: 

”Det är viktigt att man har en känsla för hela verksamheten. För läkarkåren 
som yrkeskår, tror jag att det är viktigt att kunna argumentera och hålla en me-
dicinsk säkerhet i kombination med ekonomi”.  

Uppenbarligen har kliniken lyckats med att begripliggöra sambanden mellan ekonomi och 
vårdverksamheten, vilket bör ha betydelse för effektiviteten, eftersom läkarnas beslut i hög 
grad påverkar ekonomin. 
 

4.7.3 Likheter och skillnader mellan klinikerna, norra sjukhuset 
När det gäller de båda klinikerna på norra sjukhuset, kan sägas att förekomsten av den infor-
mation som budgetar, verksamhetsplaner och övergripande mål utgörs av, är lika för båda 
klinikerna. Informationen är tillgänglig i samma utsträckning för alla enheter. Eftersom båda 
klinikerna använder sig av BSc, som innehåller information av både finansiell och icke-
finansiell karaktär, kan sägas att den information som förekommer, i stort har de egenskaper 
som är önskvärda, vilket skapar goda förutsättningar för en ändamålsenlig ekonomistyrning. 
 
En skillnad var inställningen till utveckling. Medan uppfattningen på ortopedkliniken var att 
det förekommer individualism och liten förändringsbenägenhet, var uppfattningen tvärtom 
hos kvinnokliniken, där läkarna var positiva till utveckling och förändring. Det ses som något 
naturligt hos kvinnokliniken, förmodligen eftersom kvinnosjukvården av tradition tillämpar 
benchmarking, vilket kan sägas ”framtvingar” utveckling. Det förekommer både intern 
benchmarking och arbetsrotation på kvinnokliniken. Det innebär förmodligen också att kvin-
nokliniken har en bredare information om hela verksamheten, eftersom både benchmarking 
och arbetsrotation medför ökad information om andras verksamhet. 
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4.8 INFORMATIONSFÖRMEDLING OCH UPPFÖLJNING, 
NORRA SJUKHUSET 

Förutom ledningsmöten och arbetsplatsträffar förekommer även så kallade prognosträffar som 
sker en gång i månaden med undantag för semesterperioden. Tillsammans med klinikens che-
fer gör ekonomen en prognos, en så kallad rullande-12-prognos, för nästkommande månad 
utifrån den senaste månadens ackumulerade resultat jämfört med föregående års utfall för 
motsvarande period. Enligt Polesie & Johansson (1992) är det viktigt att information för verk-
samheten formas tillsammans, vilket leder till ökat engagemang. Det ger också en verklig-
hetsanpassad bild som kan användas och förstås av dem som gör jobbet, vilket skapar förut-
sättningar för bra beslut.  
 
Processmöten förekommer en gång i månaden för de olika processerna var för sig samt att det 
någon gång förekommer gemensamma processmöten. Här diskuteras processerna med dess 
olika mål och mått. För övrigt redovisas graden av måluppfyllnaden av de mål och mått som 
är framtagna för de olika perspektiven ca fyra gånger per år. Klinikerna träffar också sjukhus-
ledningen fyra gånger per år för att diskutera verksamheten utifrån respektive kliniks BSc. 
Ekonomen: 

”Det är stor skillnad från hur det var tidigare. Då var det enbart det ekonomiska 
som diskuterades, nu är det hela verksamheten utifrån de fyra perspektiven”. 

Här är förmodligen ett stort problem avhjälpt eftersom verksamheten kan diskuteras utifrån 
fler perspektiv än det ekonomiska. Kaplan & Norton (1999) säger att BSc inte enbart ska an-
vändas som ett kontrollsystem för uppföljning, utan även för kommunikation, information och 
som ett inlärningssystem. Det leder till vinster för organisationen i form av hjälp till att balan-
sera styrningen mellan kort och lång sikt. Förmodligen upplever kliniken även att kommuni-
kationen är viktig i avseendet att kunna kommunicera information om verksamheten uppåt i 
organisationen, precis som Brorström, Hagström & Solli (1999) beskriver att vikten av kom-
munikation ur ett ekonomistyrningsperspektiv har betydelse, eftersom det är mycket svårt att 
centralt få en överblick, över bland annat resultat i verksamheten på lokal nivå, i tillräckligt 
detaljerad omfattning och därför kräver en styrfilosofi som tillämpar kommunikation i bety-
delsen att föra dialog med dem som verkställer i organisationen.  
 

4.8.1 Ortopedkliniken, norra sjukhuset 
Rapporter – enkelriktad kommunikation 
Eftersom information kan användas, dels för beslutsfattande och dels för att förstå till exem-
pel ekonomiska sammanhang, kan ekonomisk information användas som hjälpmedel att styra 
organisationers verksamhet. Dessutom utgör ju informationen en naturlig del av ekonomistyr-
ningen. Ekonomen: 

”Jag vill att kliniken ska känna en trygghet i den prognosen som görs så att den 
informationen kan användas så att beslut kan fattas på ett bra sätt. Min morot är 
att klinikerna ska få ut så mycket som möjligt av de resurser de har. Jag försöker 
också göra det så enkelt som möjligt så att alla kan förstå. Det är en utmaning”. 

Precis som Lindvall (2001) säger, är tanken med informationen att den ska möjliggöra nöd-
vändiga analyser och fungera som beslutsunderlag för att på så sätt ge bättre resultat och 
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handlande. Den ambitionen och motivationen finns uppenbarligen hos ekonomen, vilket ska-
par goda förutsättningar för bra beslutsfattande hos klinikerna. 
 
Ekonomen anpassar också rapporterna utifrån det behov som finns. Det är behovet av infor-
mation som bör styra rapporternas utformning (Solli, 1991; Brorström, Haglund & Solli, 
1999; Gyllberg & Svensson, 2000), så att den för verksamheten relevanta informationen lyfts 
fram, vilket bör underlätta analys och beslut.  
Verksamhetschefen: 

”Det är viktigt att få signaler tidigt om det är något som spårar ur, så att man 
kan försöka rätta till det under året”. 

En av läkarna: 

”Rapporterna har stor betydelse eftersom man måste rätta sig efter budgeten”. 

Den andra läkaren: 

”Ser vi att vi ligger bra till ekonomiskt, stimulerar det till fortsatt bra arbete”. 

För att bedöma om kliniken ligger bra till resultatmässigt, måste det innebära att informatio-
nen upplevs som begriplig. Det leder till, som Pihlgren & Svensson (1991) och  
Jacobsen & Thorsvik (1995) säger, att motivation skapas om den ekonomiska informationen 
förstås och om den upplevs som relevant. Här har budgeten antagligen den styrande effekt 
som är tänkt. Men det är inte bara ekonomin som diskuteras. 
Avdelningschefen på mottagningen: 

”Vi pratar inte bara om pengar utan BSc visar vad vi har producerat. Det är 
viktigt”. 

Avdelningschefen på vårdavdelningen: 

”Det är kul att se resultatet hur vi har lyckats med alla våra mål”. 

Återföring av information är motivationsskapande. Uppföljning av de enskilda måtten beskri-
ver graden av måluppfyllnad vad gäller klinikens strategiska mål. Det gör att det är enkelt att 
se hur väl målen uppnåtts. Eftersom BSc används i styrningen, utgör det ett komplement till 
den redovisningsinformation som finns i de ekonomiska rapporterna. Det gör att både histo-
risk information och information som avser framtid förekommer, vilket gör att det underlättar 
att få en helhetsbild av verksamheten och att därmed kunna förstå sammanhanget. Det bidrar 
till ökad motivation (Lindvall, 2001) samt att förståelsen för helheten ökar (Lindvall, 2001). 
Avdelningschef för vårdavdelningen: 

”Ju mer man är insatt och förstår ekonomi, desto mer motiveras man av den”. 

De ekonomiska rapporterna innehåller information som ger användaren en uppfattning om 
den ekonomiska situationen. När det handlar om att åskådliggöra abstrakta företeelser, som 
ekonomisk information kan uppfattas som, till något konkret, är modeller ett utmärkt redskap, 
eftersom de kan fungera som förenklingar av verkligheten (Hägg & Wiedersheim-Paul, 1994). 
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En av avdelningscheferna på kvinnokliniken: 

”Det är bra med runtomkringinformation. Det blir lättare att förstå med text 
också. Spindeldiagrammen över processerna är överskådliga och bra”. 

Mätresultaten för de olika processerna i BSc visas med hjälp av spindeldiagram.  
Jacobsen & Thorsvik (1995) säger att uppmärksamheten blir störst när de modeller som pre-
senteras verkar attraktiva, är lättillgängliga eller liknar något som individen har sett tidigare. 
Verksamhetschefen: 

”Det är viktigt att följa upp och utvärdera målen. Det gör vi i slutet av året. 

Avdelningschefen på vårdavdelningen: 

”Vi följer upp till exempel smärtlindring, patienttillfredsställelse och bemötande 
och information till patienter. Det är inspirerande att se resultatet hur vi har 
lyckats”.  

Uppfattningen stämmer väl överens med att motivationen förstärks av att en utvärdering med 
feedback, om hur det utförda arbetet står i förhållande till målet, kontinuerligt görs (Jacobsen 
& Thorsvik, 1995). Uppföljning av måtten motiverar eftersom till exempel måluppfyllnad när 
det gäller patientnöjdhet och hög kvalitet kan uppvisas. Det ligger också i linje med tankarna 
inom förväntansteorin, där huvudargumentet är att människor blir motiverade av att prestera 
något för att nå ett mål om de sätter värde på målet och kan se att det som de gör leder till att 
målet nås (Jacobsen & Thorsvik, 1995; Larsson, 2001). 
 
Formella möten – möjlighet till dubbelriktad kommunikation 
Efter att ha infört BSc blir det inte lika mycket fokus på ekonomin på ledningsmötena som 
tidigare, utan den diskuteras utifrån verksamheten.  
Avdelningschefen på mottagningen: 

”Vi pratar inte lika mycket pengar utan det är mer verksamheten. Den dialogen 
har vi nu. Det är ett nytt tänk. Med BSc kan vi diskutera vad vi har fått för peng-
arna och till exempel jämföra med förra året”. 

Avdelningschefen för vårdavdelningen: 

”BSc visar på faktiska behov. Man kan se verkligheten tydligt och föra diskus-
sioner kring det”. 

Fördelar med att förstå sambandet mellan den utförda verksamheten och det ekonomiska re-
sultatet ökar motivationen enligt (Jacobsen & Thorsvik, 1995). Förmodligen ökar det enga-
gemanget när det gäller att uppfylla de mål som finns, vilket är positivt ur effektivitetshänse-
ende. 
 
Innan införandet av BSc diskuterades nästan ingen ekonomi alls på läkarnas arbetsplatsträffar 
utan det var enbart hur vården skulle bedrivas.  
Efter införandet säger en av ortopedläkarna: 

”Vi pratar inte så mycket ekonomi, men det är mer än innan”. 
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Det förefaller som att det har blivit en balans när det gäller diskuterandet av ekonomi och 
verksamhet totalt sett inom kliniken, vilket ju är nödvändigt för att få en balanserad bild av 
verkligheten. Ett av syftena med arbetsplatsmöten är ju att presentera och delge information 
för ekonomisk uppföljning (Lindvall, 1997), vilket måste vara en fördel i dessa fall, eftersom 
det är läkarna som i hög grad fattar beslut kring patientens vård.  
 
Informell kommunikation  
Efter införandet av BSc har ekonomi börjat att diskuteras ute i verksamheten. Avdelningsche-
fen på mottagningen: 

”Vi diskuterar inte bara på mötena, utan verksamheten diskuteras ständigt, men 
inte så mycket ekonomi”. 

Även om inte ekonomi diskuteras mycket ute i verksamheten, förekommer det dock. Det är 
positivt. Det fungerar så att om fler personer diskuterar ett gemensamt ämne, skapas en mer 
fullständig bild av det som diskuteras. Det medför ökad kunskap, vilket i sin bidrar till att 
skapa motivation (Solli, 1991; Erikson, 1998; Lövstål, 2001). Det bekräftas också av flera 
respondenter.  
 
Eftersom ekonomen har ett så bra samarbete med klinikens chefer har han lätt för att skaffa 
sig information och kunskap om verksamheten.  
Ekonomen: 

”Jag försöker få så mycket information och kunskap som möjligt om verksamhe-
ten. Det fungerar bra eftersom jag har en bra dialog hela tiden med cheferna”. 

Genom att hålla den ekonomiska diskussionen vid liv uppnås fördelar som kvalitet och tidsbe-
sparing, vilket bidrar till organisationers effektivitet (Solli, 1991; Lövstål, 2001). Denna typ av 
diskussion förekommer både mellan cheferna och ekonomen, men även ute i verksamheten. 
Det visar att det både förekommer en tvåvägskommunikation och den så kallade tvärgående 
kommunikationen (criss-cross), som Larsson (2001) talar om. 
 

4.8.2 Kvinnokliniken, norra sjukhuset 
Rapporter – enkelriktad kommunikation 
En viktig aspekt för att öka motivationen är att öka förståelsen när det gäller sambandet mellan 
den utförda verksamheten och det ekonomiska resultatet (Jacobsen & Thorsvik, 1995). 
Den relativt nyanställde läkaren: 

”De ekonomiska rapporterna skapar en medvetenhet om hur det går för verk-
samheten. Alla bidrar ju med någon tanke om hur något kan göras. Om man 
känner till vilka möjligheter och begränsningar verksamheten har, kan man se 
lösningar utifrån det”. 

Medvetenhet och kunskap om de ekonomiska förhållandena verkar finnas. Troligtvis uppfat-
tas också informationen som relevant. Genom att ge den anställde överblick om det egna arbe-
tet, skapa enighet om mål, ge bättre beslutsunderlag i form av rätt och relevant information, 
blir kommunikationen ett sätt att tillföra medarbetarna ökad kunskap som i sin tur bidrar till 
att skapa motivation och påverka deras beteende (Erikson, 1998), vilket påverkar resultatet 
och leder till ökad effektivitet (Larsson, 2001).  
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Den andra läkaren: 

”Rapporterna är viktiga för det blir ett medvetandegörande om den ekonomiska 
situationen. Men vi kostar ju inte bara pengar. Vi kan ju se vad vi uträttar och 
förbättrar med det balanserade styrkortets hjälp. Därför är det oerhört viktigt 
med ett medvetandegörande hos alla”. 

Det är inte bara ekonomi som följs upp varje månad utan även olika icke-finansiella mått. 
En av läkarna: 

”Vi har delmål på förlossningen till exempel om antal förlossningar med och 
utan kejsarsnitt. Därför måste alla vara medvetna om vad vi har för mål”. 

Kaplan & Norton (1999) säger att kommunicerandet och användandet av mål och mått i BSc 
innebär en ökad medvetenhet hos medarbetarna, som påverkar beteendet. Men enbart med-
vetenhet räcker inte utan organisationens strategiska målsättningar måste översättas till kon-
kreta handlingar som bidrar till den gemensamma måluppfyllelsen, som till exempel i kvin-
noklinikens fall, där det är beslutat att kliniken ska försöka hålla sig inom ett visst antal kej-
sarsnitt, om det är möjligt, beroende på att dessa är dyrare än en vanlig förlossning. 
 
Formella möten – möjlighet till dubbelriktad kommunikation 
På ledningsmötena diskuteras vad som pågår i verksamheten och eventuella åtgärder, både 
ekonomiska och verksamhetsmässiga, som krävs för verksamheten. 
Avdelningschefen på mottagningen: 

”Det är viktigt att man blir medveten om den ekonomiska situationen, så att man 
vet vad som gäller när man ska fatta beslut och att man inte får felaktiga för-
väntningar”. 

Den ekonomiska medvetenheten är nödvändig för att riktiga beslut ska kunna fattas. Dessut-
om anses information vara av central betydelse när det gäller organisationers ambition att för-
bättra effektivitet och produktivitet (Lind, 1996; Lindvall, 2001). Dessa förutsättningar verkar 
finnas. Arbetsplatsträffar förekommer en gång i veckan med läkarna där ekonomin diskuteras. 
Verksamhetschefen: 

”Vi diskuterar alltid ekonomi och rutiner”. 

Liksom kvinnokliniken på södra sjukhuset tillämpar även kvinnokliniken här benchmarking. 
Dessutom är ledstjärnan för kliniken: Tillsammans gör vi det ständigt bättre. Det skulle kunna 
vara så som Jacobsen & Thorsvik (1995) menar, nämligen att informationen kan fungera som 
hjälpmedel och tillämpas i verksamheten, skapa engagemang och förståelse och ge nya idéer. 
Eftersom rutiner diskuteras, formas säkerligen nya idéer utifrån den information som finns 
och diskuteras. Angående motivationen säger en av läkarna såhär: 

”Det är motiverande att ta del av det ekonomiska läget. Det är ju ett sätt att be-
skriva verksamheten, vad resurserna används till, vad det är som kostar och om 
rätt prioriteringar görs. Det måste vara ekonomi också, inte bara vård. Man 
måste ha ett större sammanhang för att upptäcka om man kan ändra något”. 
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När det gäller vårdverksamhet är det nödvändigt med kunskap om det ekonomiska läget för 
att det ska vara möjligt att kunna prioritera i vården (Anell, 1994). Denna medvetenhet verkar 
finnas hos läkarna, vilket skapar bra förutsättningar för beslutsfattande ur ett ekonomiskt per-
spektiv. 
 
Utifrån attributionsteorin, som behandlar tolkningens betydelse för motivationen, kan antas att 
en gemensam begreppsapparat är en förutsättning för att ekonomisk information ska kunna 
diskuteras och vara användbar. I tolkningsprocessen påverkas individen av sin referensram, 
som utgör en sorts utgångspunkt för förståelsen.  
Verksamhetschefen: 

”BSc fungerar som en dialog och underlättar dialogen med sjukhusledningen ef-
tersom man har gemensamma begrepp. Det skapar en förståelse för processerna 
inom vården (underförstått hos administrativ personal och andra icke medi-
cinskt utbildade)”. 

Ett gemensamt språk måste finnas i dialogen mellan medarbetare på alla nivåer i organisatio-
nen, det gäller såväl som när strategierna ska kommuniceras med hjälp av BSc (Kullvén, 
2001), som att kunna få en gemensam förståelse för verksamheten. I detta fall framgår det 
ganska tydligt att en gemensam begreppsapparat ger en bättre förutsättning för kommunika-
tion. Det blir även enklare att förklara samband om en gemensam begreppsapparat finns. Ef-
tersom kommunikationsproblem inom sjukvården är vanligt, då administrativ personal och 
medicinsk personal i stor utsträckning använder sig av olika språk för att beskriva den verk-
samhet som ekonomistyrningen ska mäta och utvärdera (Lindvall, 1997), beroende på den 
stora skillnad mellan de olika personalkategoriernas referensramar samt att individer har olika 
kognitiv stil, borde det vara en självklarhet att en gemensam begreppsapparat används för att 
organisationen ska försäkra sig om att gynnsamma förutsättningar för önskat beteende ska 
råda i organisationen. 
 
Informell kommunikation 
När det gäller den informella kommunikationen förekommer det vid behov. I samband med 
till exempel prognosarbetet som görs tillsammans varje månad, sker även informella kontak-
ter vid behov.  
Ekonomen: 

”Jag har en bra dialog och jag har ett jättestort förtroende och samarbete med 
kliniken”. 

Vidare uttrycker ekonomen: 

”Det måste vara ett ömsesidigt förhållande mellan mig och kliniken men även 
mot sjukhusledningen. I dagsläget känns det som att jag bidrar med något”.  

Den mänskliga interaktionen är viktig i kommunikationsprocessen både enligt vad teorierna 
säger och enligt de olika respondenternas utsago. Interaktivitet kan beskrivas som samspel 
mellan individ och individ, men även mellan individ och omgivning. Det handlar om de så 
kallade kognitiva processer som Jacobsen & Thorsvik (1995) beskriver, vilka ständigt pågår 
mellan människor i större eller mindre utsträckning och med mer eller mindre lyckat resultat. 
Det som hela tiden skymtar fram i samtalen med respondenterna är vikten av samarbete mel-
lan varandra och mellan de olika enheterna. Samarbetet med ledningen nämns också. Det fö-
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rekommer en kontinuerlig dialog. Det handlar också om att lyssna på varandra för att en öm-
sesidig respekt och förtroende ska kunna existera mellan individer. 
Ekonomen: 

”Det gäller hela tiden att få en relation. Då får man ett gott samarbete”. 

Detta bekräftas också av de olika cheferna som uttrycker att de har ett mycket bra samarbete 
med sin ekonom och ett mycket stort förtroende för honom. Förtroendet spelar en viktig roll 
speciellt i kontakten mellan chefer i produktionen, oavsett om det handlar om varuproduktion 
eller tjänsteproduktion, som sjukvård betraktas som, och ekonomer (Östman, Ewing & Gla-
der, 1987; Anthony & Govindarajan, 2001).  
 

4.8.3 Likheter och skillnaderna mellan klinikerna, norra sjukhuset 
Eftersom båda klinikerna har BSc, förekommer den typ av information som kan behövas för 
analys och beslutsfattande. Det finns mål och mått av både finansiell och icke-finansiell ka-
raktär, så att flera aspekter av verksamheten speglas (Lindvall, 1997; Olve, Roy & Wetter, 
1999; Gyllberg & Svensson, 2002). Informationen uppfattas förmodligen som korrekt och 
relevant eftersom man själv har varit delaktig i målformulering och framtagning av de olika 
måtten i de olika perspektiven. Gemensamt för de båda klinikerna är att det förekommer 
mycket diskussion kring vårdprocesserna och rutinerna för respektive verksamhet. Det gör att 
det inte går att undgå att diskutera både ekonomi och verksamhet utifrån de olika måtten som 
är knutna till processer och ekonomi. De skillnader som dock förekommer gäller måluppfölj-
ningen när det gäller BSc. Uppföljning görs inte i samma utsträckning ännu hos ortopedklini-
ken som hos kvinnokliniken. Kvinnokliniken har kommit längre i den processen. Diskussion 
kring ekonomin förekommer inte heller i lika stor utsträckning hos ortopeden som hos kvin-
nokliniken. Det kan ha att göra med att verksamhetschefen på kvinnokliniken har viss eko-
nomisk utbildning, vilket inte verksamhetschefen på ortopedkliniken har. Med ekonomisk 
utbildning är det förmodligen lättare att förstå hur ekonomi och verksamhet hänger ihop och 
därmed lättare att förklara vidare för andra hur styrning fungerar. Det kunde också märkas att 
förståelsen och engagemanget inte är lika stort hos ortopedkliniken som hos kvinnokliniken. 
Vad gäller kommunikationsströmmarna förekommer alla riktningar, såväl enkelriktad i rap-
portform, som dubbelriktad, både vertikal och horisontell, vad avser möten och informella 
kontakter. Kontakten med ekonomen kan liknas vid den tvärgående kommunikationen, den 
som förekommer utanför den egna enheten.  
 

4.9 LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN SJUKHUSEN – 
EN SAMMANFATTNING 

Likheter för de båda sjukhusen är budgeten, verksamhetsplanen jämte de övergripande, lag-
stadgade målen, vilka är utgångspunkten för den verksamhet som ska bedrivas. Styrningen i 
detta hänseende fungerar för alla kliniker utom ortopedkliniken på södra sjukhuset, som har 
svårt att veta vilket vårduppdrag som ska gälla. De övergripande målen är nedbrutna och ope-
rationaliserade hos alla kliniker utom ortopedkliniken på södra sjukhuset, vilket får till följd 
att uppföljning och utvärdering blir problematiskt. Eftersom norra sjukhuset även har BSc 
som komplement till de övriga styrmedlen, innebär det en stor skillnad i vilken typ av infor-
mation som förekommer i styrningen. Förutom den traditionella budgetavvikelsen,  redovisas 
även skillnader mot gjorda prognoser samt utfall för motsvarande period från föregående år 
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hos norra sjukhuset. Därtill kommer den bredd på annan verksamhetsinformation än den eko-
nomiska, till följd av användandet av BSc, vilket skapar balans både vad avser finansiella och 
icke-finansiella mått, mått avseende kort och lång sikt samt mått som avser alla tre tidsdimen-
sioner.  
 
Tanken med informationen är som Lindvall (2001) säger att den ska möjliggöra nödvändiga 
analyser och fungera som beslutsunderlag för att på så sätt ge bättre resultat och handlande i 
organisationen. Det förutsätter som Gyllberg & Svensson (2000) och Ax, Johansson & Kull-
vén (2001) säger att det inte enbart ska finnas ekonomiska mått utan verksamhetsnära mått, 
som lätt kan förstås, kommuniceras och användas ute i verksamheten. Det innebär som 
Langefors (1995) menar att det inte är tillräckligt att information finns i form av till exempel 
mål och mått, om inte den informationen är omvandlad till kunskap. Det är först då som in-
formation leder till en aktiv handling. I annat fall utgörs ju informationen endast av otolkad 
data, det vill säga representationer av fakta. Det handlar om att  underlätta förståelsen hos de 
anställda, så att de lättare ska kunna relatera till det egna arbetet (Lind, 1996; Ax, Johansson 
& Kullvén, 2001), för att på så sätt skapa en helhetsbild av organisationens verksamhet (Lind, 
1996; Ewing & Samuelson, 1998). Fungerar denna del av informationshanteringen ökar den 
förutsättningarna för önskvärt beteende i organisationen, vilket i sin tur får positiva konse-
kvenser för organisationens produktivitet och effektivitet (Lindvall, 1997). Andra förutsätt-
ningar är att informationen är relevant, trovärdig och  begriplig. Dessa förhållanden stämmer i 
hög grad in på norra sjukhuset, men även på kvinnokliniken på södra sjukhuset. Det innebär 
förmodligen att norra sjukhuset och kvinnokliniken på södra sjukhuset har bättre möjlighet än 
ortopedkliniken på södra sjukhuset att se sambanden mellan de ekonomiska förhållandena och 
verksamheten och får därmed en helhetsbild och får samtidigt lättare att förstå sin verksamhet. 
När förståelse finns för sambandet mellan den utförda verksamheten och det ekonomiska re-
sultatet ökar dessutom motivationen (Jacobsen & Thorsvik, 1995).  
 
Motivationsskapande är också delaktighet. Vad gäller delaktigheten förekommer det i hög 
grad hos norra sjukhuset, men även hos kvinnokliniken på södra sjukhuset. Medan den nästan 
saknades helt hos ortopedkliniken på södra sjukhuset. Delaktigheten visar sig i det gemen-
samma arbetet med målformuleringar och framtagande av de olika måtten. Hos norra sjukhu-
set görs även prognoser tillsammans med ekonomen. Delaktighet förekommer även när det 
gäller att fördela budgeten internt hos kvinnokliniken på södra sjukhuset. Enligt Polesie & 
Johansson (1992) är det viktigt att information för verksamheten formas tillsammans. Detta 
inflytande skapar ett större engagemang och motivationen blir en drivkraft till handling 
(Ewing & Samuelson, 1998). Det ger också en verklighetsanpassad bild som kan användas 
och förstås av dem som gör jobbet. 
 
Informationsförmedlingen och uppföljningen sker ungefär likadant på båda sjukhusen, genom 
formella ledningsmöten och arbetsplatsträffar samt ekonomiska rapporter i pappersform. 
Norra sjukhusets olika typer av uppföljningar ger en bredare uppfattning av det ekonomiska 
läget än enbart uppföljning mot budget som södra sjukhuset har. Skillnaden vad gäller före-
komsten av möten, är de prognosmöten som förekommer på norra sjukhuset samt de pro-
cessmöten som förekommer i samband med arbetet med BSc. Ett flertal studier har visat för-
delar med en god ekonomisk kommunikation baserad på bland annat hög mötesfrekvens och 
ömsesidig förståelse (Lindvall, 1997). Det förekommer mer spontana möten på de enheter där 
fler formella möten förekommer och där ekonomi och rutiner diskuteras naturligt. Så är för-
hållandet på norra sjukhuset och även i viss mån på kvinnokliniken på södra sjukhuset. Kom-
munikationens alla riktningar förekommer på norra sjukhuset och på kvinnokliniken på södra 
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sjukhuset. Det som främst skiljer sig åt är den tvärgående kommunikationen, criss-cross mel-
lan olika enheter och nivåer, som yttrar sig i de kontakter som förekommer mellan ekonomen 
och de olika cheferna samt den informella kommunikationen som handlar om ekonomi som 
ingår i det dagliga pratet, vilket i stort sett inte förekommer alls på ortopedkliniken på södra 
sjukhuset.  
 
Vidare  skiljer det sig i informationsdelaktigheten hos läkarna. På norra sjukhuset och på 
kvinnokliniken på södra sjukhuset får läkarna ekonomisk information som även diskuteras på 
arbetsplatsträffarna med verksamhetschefen. Det yttrade sig som skillnad när det gäller att 
beakta ekonomiska aspekter i arbetet. På norra sjukhuset och på kvinnokliniken på södra 
sjukhuset uttryckte båda läkarna och verksamhetschefen att ekonomiska överväganden görs i 
arbetet när det gäller prioriteringar och beslut i vården. Kaplan & Norton (1999) säger just att 
frontpersonalen i organisationer måste förstå de finansiella konsekvenserna av sina beslut och 
handlingar.  
 
Det är informationen i form av rapporter och den information som presenteras på olika möten, 
både formella och icke-formella, som ges störst betydelse. Det framkommer gång på gång 
inom alla undersökta enheter vikten av att föra dialog kring den information som följs upp, 
vilket sker naturligt bland personalen. Detta uttalas även där kommunikationen inte fungerar 
så bra och där tillgången på information är begränsad. Något som underlättar förståelsen är 
användandet av modeller för att beskriva verkligheten, som till exempel de spindeldiagram 
som används på norra sjukhuset. 
 
Eftersom i stort sett alla på norra sjukhuset upplevde att de förstod varandra bättre tack vare 
att ett gemensamt språk, med hjälp av den gemensamma begreppsapparat som börjat använ-
das efter införandet av BSc, har formats, visar det tydligt att kommunikationen utgör det 
”kitt” som binder samman en organisation (Jacobsen & Thorsvik, 1995). Detta är ett av de 
problem som kan märkas hos ortopedkliniken på södra sjukhuset, där det var svårt att förmed-
la innebörden av budskapet när det gäller ekonomin och verksamheten. En allmän uppfattning 
är att effektiv kommunikation är särskilt viktigt i organisationer som är komplexa till sin na-
tur, verkar under hög grad av osäkerhet och där verksamhetens art inte är rutinmässig eller 
automatiserad (Steers, 1977). Det innebär att behovet av en fungerande kommunikation är 
särskilt stort inom sjukvården. En fungerande kommunikation förekommer på olik nivåer, 
mellan olika individer på norra sjukhuset. Tack vare den gemensamma begreppsapparat som 
används inom BSc, finns en fungerande kommunikation med sjukhusledningen på norra sjuk-
huset när det gäller verksamhetsplaneringen. Förståelsen för varandras områden har ökat och 
samband mellan ekonomi och bedriven verksamhet kan förstås på ett annat sätt mot tidigare. 
Dessutom har BSc lett till ett ökat samarbete och mer kommunikation mellan klinikerna än 
tidigare enligt ekonomen på norra sjukhuset. Detta bör innebära goda förutsättningar för ef-
fektiv kommunikation, vilket definieras som att mottagaren tolkar budskapet på ett sätt som 
väl motsvarar de intentioner som avsändaren har, det vill säga att kommunikationen får av-
sedd effekt (Jacobsen & Thorsvik, 1995). Det är ingen tvekan om kommunikationens betydel-
se. Kommunikationsproblem och den brist på samordning som råder i många organisationer 
idag, förklaras ofta som orsakerna bakom organisationers effektivitetsproblem. Detta gör att 
en medvetenhet om kommunikationens betydelse ur effektivitetssynpunkt därför bör ses som 
en naturlig del i ett ekonomistyrsystem (Simon, 1971).  
 
Kommunikationen mellan ekonom och chefer på norra sjukhuset och kvinnokliniken på södra 
sjukhuset benämns som dialog och beskrivs i termer som förtroende, samförstånd och bra 
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samarbete med varandra, vilket också är den förklaring som ges till att budgeten hålls. Det 
som tydligt framkommer är det Mead (1995) beskriver, nämligen att när dialogen fungerar 
kan nästa nivå nås – relationen. Relationen bygger på en ömsesidig respekt och förtroende, 
budskapet är individuellt och utbytet har en hög grad av muntlighet (Mead, 1995). Vidare 
säger Brorström, Haglund & Solli (1999) att en god dialog bland annat kännetecknas av att 
det förekommer ett ömsesidigt utbyte av relevant information, att båda parter upplever ett 
ökat förtroende samt att dialogen leder till ett samförstånd om handling. Detta har skapat en 
förståelse och en ekonomisk medvetenhet tack vare att en helhetssyn på verksamheten kunnat 
formas av dialogen. Denna dialog upplevs också som motivationsskapande i sig, mycket tack 
vare den gemensamma begreppsapparat som finns på norra sjukhuset. 
 
När det gäller motivationsaspekterna framkommer också tydligt att målen upplevs som moti-
verande, att förstå informationen, de samband som finns mellan ekonomi och bedriven vård. 
På norra sjukhuset uttrycktes att BSc gör att det inte enbart blir fokus på ekonomin och kost-
naderna i det ekonomiska perspektivet, eftersom även den producerade vården följs upp, både 
avseende kvalitet och kvantitet inom de övriga perspektiven. Det gör att personalen kan se 
vad som åstadkommits för pengarna. Det upplevs som motiverande. Det motsatta upplevs på 
ortopedkliniken på södra sjukhuset, där uppfattningen är att uppföljning av ekonomin enbart 
går ut på att se hur mycket personalen har kostat. Känslan av att bara kosta pengar upplevs 
som något negativt. 
 
Det kan tyckas att många av citaten är överdrivet positiva och att det därigenom kan misstän-
kas att en skev bild av verkligheten visas, men faktum är att jag uppfattade att intervjuperso-
nerna på norra sjukhuset har väldigt lika uppfattning om hur verksamheten fungerar och var-
för. Likadant förhåller det sig när det gäller medvetenheten och inställningen till verksamhe-
ten. Jag tolkar det som att alla är väldigt målmedvetna och väl känner till vad som krävs för 
att uppnå det gemensamt beslutade. Förklaringen kan vara användandet av BSc. Det har bi-
dragit till förändringar i form av ökad dialog, som visar sig i ett väl fungerande samarbete 
med ekonomen, lättare att diskutera verksamheten med sjukhusledningen tack vare en gemen-
sam begreppsapparat och gemensamt språk, ökad medvetenhet och kunskap om hur ekonomi 
och verksamhet påverkar varandra, en rikhaltigare information om verksamheten utifrån olika 
perspektiv: finansiellt – icke-finansiellt, kort- och långsiktigt, samt hela tidsdimensionen. 
Samarbetet har även ökat mellan klinikerna. Kvinnokliniken på södra sjukhuset fungerar ock-
så bra utifrån vad som beskrivits ovan, men med den skillnaden att den information som före-
kommer, visserligen inte enbart av finansiell karaktär, ändå inte täcker in riktigt alla delar av 
verksamheten. Det blir inte riktigt samma balans som med BSc. Dialogen fungerade inte i 
samma omfattning, exempelvis den med sjukhusledningen. Den ekonomiska medvetenheten, 
förståelsen och motivationen var heller inte lika hög. Förmodligen skulle användandet av BSc 
kunna bidra med att förbättra dessa områden. 
 

4.10 EFFEKTIVITET 
Eftersom effektivitetsbegreppet är ganska komplext till sin natur, med tanke på att både pro-
duktivitet och olika grad av måluppfyllelse i förhållande till en rad olika parametrar bör ingå 
för att ge en rättvis bild, speciellt sjukvårdsverksamhet med stora kvalitetskrav, är det svårt att 
bestämt uttala sig om organisationers effektivitet. Det har heller inte varit min avsikt att göra 
djuplodande analyser av klinikernas effektivitet. På grund av effektivitetsbegreppets komplex-
itet är det inte tillräckligt att hålla sig inom de ekonomiska ramar som budgeten anger. Bara 
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för att en enhet håller sin budget är det ingen garanti för effektivitet, eftersom enbart låg kost-
nadsnivå inte säger någonting om effektivitet när det gäller den bedrivna och utförda vård-
verksamheten. Upphör till exempel all operationsverksamhet sjunker ju kostnaderna, men 
sjukvården är allt annat än effektiv. För att bilda mig en uppfattning om och för att kunna föra 
några resonemang kring de undersökta klinikernas effektivitet, har jag använt mig av den mo-
dell för effektivitetsmätning som tidigare redogjorts för enligt sidan 50 ovan. Modellen möj-
liggör en beskrivning av organisation och verksamhet både ur ett kvantitativt och ett kvalita-
tivt perspektiv, vilket bör resultera i en balanserad bild av en organisations effektivitet. Till-
sammans med klinikernas egna uppfattningar om vad effektivitet är och i vilken grad den 
egna kliniken upplevs som effektiv, har jag utifrån nedan förda resonemang grundat min upp-
fattning om respektive kliniks effektivitet, vilket inte på något sätt säger att det skulle utgöra 
hela sanningen, men som ändå kan tyda på att det skulle kunna förhålla sig på det viset. 
 

4.10.1 Förbrukade resurser per invånare 
För att få en uppfattning om resursförbrukningens storlek hos de olika klinikerna har jag tittat 
på nettoresultatet i förhållande till antalet invånare i respektive sjukhus upptagningsområde. 
Jag utgår också från att sjukligheten och behovet av vård är lika fördelat inom respektive 
sjukhus upptagningsområde. Utifrån de antaganden som gjorts ovan blir förbrukade resurser 
fördelat per invånare: 
 
Södra sjukhusets ortopedklinik: 617:-/invånare 
 
Södra sjukhusets kvinnoklinik: 469:-/invånare 
 
Norra sjukhusets ortopedklinik: 499:-/invånare 
 
Norra sjukhusets kvinnoklinik: 429:-/invånare 
 
Detta mått, förbrukade resurser per invånare, är ju bara ett av många intressanta mått som 
skulle kunna studeras och analyseras, men kan egentligen som ensamt mått inte säga något 
om effektiviteten. Men det ger ändå en fingervisning om det faktiska förhållandet, även om 
det är begränsat. Utifrån denna enkla analys av effektiviteten i detta perspektiv, framgår att 
norra sjukhuset i detta avseende visar en bättre effektivitet än södra sjukhuset i jämförelse 
med sjukhusens båda kliniker. Det som också framgår är att båda kvinnoklinikerna visar en 
bättre effektivitet än ortopedklinikerna. Det skulle kunna förklaras med att båda ortopedklini-
kerna har den uppfattningen att inte full kostnadstäckning för implantat erhålls, vilket skulle 
innebära större nettokostnader jämfört med kvinnoklinikerna. En annan förklaring skulle kun-
na vara, eftersom det finns en tradition inom kvinnosjukvård att hela tiden hitta effektivare 
metoder och processer (benchmarking), bland annat ur kostnadshänseende, att kvinnoklini-
kerna helt enkelt har lyckats med att reducera kostnadsnivån, vilket innebär en högre effekti-
vitet.  
 

4.10.2 Intäkter för utomlänsvård 
Ett annat mått är nettointäkterna för ersättning enligt riksavtalet, det så kallade fria vårdvalet, 
som innebär att en patient fritt får välja vilket landsting han vill söka vård hos. Att ha kapaci-
tet att ta emot patienter från andra landsting, så kallade utomlänspatienter, ger stora extrain-
täkter beroende på att hemlandstinget debiteras för den faktiska vårdkostnaden enligt en scha-
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blon som vida överstiger den patientavgift som patienten erlägger för läkarbesöket och som 
tillgodoräknas hemlandstinget vid debiteringen. Vad avser dessa intäkter visar båda klinikerna 
på norra sjukhuset och kvinnokliniken på södra sjukhuset nettoöverskott. Intäktssidan innehål-
ler mått på effektiviteten eftersom det är här som det visar sig om ”köparen” (av vård), i detta 
fall patienten, erhåller önskad tjänst. Om så inte är fallet genereras ingen intäkt. Läkare på 
ortopedkliniken på norra sjukhuset: 

”Om det sprids att vi är ett väl fungerande sjukhus, får vi också ett inflöde av 
patienter. Det blir en förbättrad ekonomi.”  

Utifrån detta skulle den bedömningen kunna göras att båda klinikerna på norra sjukhuset och 
kvinnokliniken på södra sjukhuset uppvisar en högre effektivitet än ortopedkliniken på södra 
sjukhuset. Det som inte framgår är varför den extrakapacitet som krävs för att ta emot utom-
länspatienter finns. Det skulle kunna vara så att behandling av dessa utomlänspatienter priori-
teras och sker på bekostnad av landstingets ”egna” patienter. Men det borde i så fall visa sig i 
form av långa väntetider och köbildning, vilket inte förekommer varken hos klinikerna på 
norra sjukhuset eller kvinnokliniken på södra sjukhuset. I stället har alla tre klinikerna uttalat 
att mycket arbete bedrivs med att utveckla effektiva rutiner och processer, speciellt sedan BSc 
införts hos norra sjukhuset och när det gäller kvinnosjukvården, användandet av både intern 
och extern benchmarking. Ekonomen på norra sjukhuset uttrycker det så här: 

”Både ortopedkliniken och kvinnokliniken är effektiva. De strävar hela tiden 
framåt. De är väldigt aktiva och ser flöden och processer med patienter på ett 
unikt sätt”. 

Det som inte beaktats är den geografiska aspekten som i vissa fall också kan vara en förklar-
ing till varför en patient väljer ett annat landsting, nämligen att det helt enkelt är kortare av-
stånd än till hemlandstinget. Min bedömning är sammantaget ändå att det tyder på att patien-
terna bedömer att effektiv vård bedrivs på norra sjukhuset och södra sjukhusets kvinnoklinik, 
eftersom alla tre kliniker visar ett nettoöverskott avseende intäkter för utomlänspatienter och 
samtidigt inte har för långa väntetider. 
 

4.10.3 Utförda prestationer 
Ett politiskt mål som gäller alla landsting, är den så kallade vårdgarantin, vilket innebär att 
patienten ska få vård i sitt hemlandsting inom tre månader. Kösituationen hos klinikerna, visar 
enligt egna utsagor att kö förekommer i viss mån hos kvinnokliniken på södra sjukhuset och 
att kösituationen är ett stort problem hos ortopedkliniken på södra sjukhuset. Hos kvinnokli-
niken på norra sjukhuset förekommer inga köer, medan det förekommer hos ortopedkliniken, 
men inte i samma utsträckning som i övriga landet. Även här tyder det på en bättre effektivitet 
hos klinikerna på norra sjukhuset och kvinnokliniken på södra sjukhuset än hos ortopedklini-
ken på södra sjukhuset. Detta mått kan aldrig ensamt säga någonting om effektiviteten efter-
som det skulle kunna vara så att så många besök som möjligt gjordes, men med kvalitetsbris-
ter, trots lagkrav om kvalitet, vilket i och med uppvisade kvalitetsbrister då inte kan betraktas 
som god effektivitet.  
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4.10.4 Patientnöjdhet 
Den kvalitativa mätningen av vården kan mätas i patientnöjdhet. Ortopedkliniken på södra 
sjukhuset har inte gjort någon mätning vad gäller patientnöjdhet. Själva uttryckte de över lag 
ett missnöje med kösituationen, arbetsbelastningen och budgetramen som orsaker till att vår-
den kanske inte var tillräckligt bra. Även uppfattningen att patienterna var missnöjda med 
vården fanns. På kvinnokliniken på södra sjukhuset ansågs vården vara bra, men att den för-
modligen kunde utföras bättre. En patientenkät som gjordes för något år sedan visade dock att 
patienterna var mycket nöjda med den vård de fått. Båda klinikerna på norra sjukhuset mäter 
kontinuerligt patientnöjdhet, som för båda klinikerna uppvisar höga resultat. 
Avdelningschefen på vårdavdelningen på kvinnokliniken, norra sjukhuset: 

”Hela vår klinik har ett stort kvalitetstänkande. Då tänker man effektivt. Jag tror 
att det” tänket” jämt finns hos våra läkare”. 

Även om ortopedkliniken själva tror att patienterna inte är nöjda med vården, behöver det inte 
betyda att det är så. Men en viss risk att förhållandet är så kanske föreligger, eftersom den 
egna frustrationen kan påverka motivationen att göra ett bra jobb, vilket skulle kunna innebära 
sämre utförd vård. 
 

4.10.5 Effektiv verksamhet kort- och långsiktigt med olika intressen 
och krav 

Att bedöma den organisatoriska kvaliteten utifrån förmågan att balansera olika intressen och 
krav är svårt. Möjligen skulle resonemanget kunna vara att olika intressen och krav förekom-
mer hos politiker, personal och patienter. Politikernas krav, mycket förenklat uttryckt, kan då 
vara att bedriven vård ska uppfylla de uppsatta politiska målen och samtidigt rymmas inom 
den ekonomiska budgetramen. Personalen bör uppleva att den kan leva upp till de krav och 
förväntningar som ställs både från ledning och patienter, samtidigt som patienterna ska vara 
nöjda med den vård som finns att tillgå och som svarar både mot behov och efterfrågan. Inga 
direkta ”missförhållanden” som jag kunde uppfatta, som tyder på oförmåga att kunna balanse-
ra olika intressen och krav, i detta avseende, förelåg på norra sjukhuset utifrån det som fram-
kom av intervjuerna på ortoped- och kvinnokliniken, vilket även gäller för kvinnokliniken på 
södra sjukhuset. På ortopedkliniken på södra sjukhuset finns däremot en misstanke om både 
missnöje hos politiker, personal och patienter.  
Verksamhetschefen: 

”Jag vill att alla medborgare ska vara nöjda med den sjukvård de får och det är 
de ju inte. Jag vill att politikerna och sjukhusdirektören ska vara nöjda och då 
får det inte kosta det som det kostar nu, så de är inte heller nöjda. Framgångs-
rikt och effektivt är det om man kan säkra en långsiktig verksamhet och kan till-
godose dagens behov, vilket inte gäller i dagsläget”. 

De mätningar och uppföljningar som gjordes av de icke-finansiella måtten i BSc hos ortoped-
kliniken och kvinnokliniken på norra sjukhuset, visades i spindeldiagram. Där visades hög 
måluppfyllnad inom många områden. De få mätningar som gjordes på kvinnokliniken på söd-
ra sjukhuset visade också hög måluppfyllnad. Hos ortopedkliniken kunde inga sådana mät-
ningar göras eftersom det inte fanns några uppföljningsbara mått överhuvudtaget. Hög må-
luppfyllnad behöver inte innebära att verksamheten är effektiv, eftersom det har betydelse hur 
målen är formulerade och hur hög ambitionsnivån är. Är ambitionen låg är det ju inte så svårt 
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att uppnå hög måluppfyllnad! Men samtidigt ”väljer” utomlänspatienter i mycket högre grad 
att få vård hos ortopedkliniken och kvinnokliniken på norra sjukhuset och kvinnokliniken på 
södra sjukhuset än hos ortopedkliniken på södra sjukhuset. Budgetramarna hålls av både orto-
pedkliniken och kvinnokliniken på norra sjukhuset, kvinnokliniken på södra sjukhuset, men 
inte ortopedkliniken på södra sjukhuset. Dessutom tillämpas benchmarking inom de båda 
kvinnoklinikerna i syfte att utveckla effektivare processer och metoder. 
Läkare på kvinnokliniken, norra sjukhuset: 

”Effektivitet måste vara en balans mellan vård, ekonomi och arbetsmiljö”. 

Med detta enkla försök att göra en analys av effektiviteten utifrån denna begränsade informa-
tion, blir min uppfattning ändå att ortopedkliniken på södra sjukhuset i vart fall uppvisar en 
sämre effektivitet än de övriga klinikerna samt att båda klinikerna på norra sjukhuset visar 
bättre effektivitet än kvinnokliniken på södra sjukhuset.
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SLUTSATSER OCH RESULTAT 
 
I detta kapitel görs en sammanfattning av studiens kunskapsbidrag. I kapitlet diskuteras också 
studiens relevans, trovärdighet och kommunicerbarhet. Avslutningsvis diskuteras även möjli-
ga utgångspunkter för fortsatt forskning. 
 

5.1 RESULTATET I FÖRHÅLLANDE TILL DEN TIDIGARE 
STUDIEN 

Resultatet från min tidigare studie i tillverkande företag visade att information, kommunika-
tion, kognition och motivation är nära förknippade med varandra och varandras förutsättning-
ar för att en organisations effektivitet ska påverkas positivt, där kommunikationen har en 
framträdande och avgörande betydelse för ekonomistyrningens funktion. Det spelar ingen roll 
om informationen finns, kommuniceras den inte ut i organisationen på rätt sätt, får inte infor-
mationen avsedd effekt. Likadant förhåller det sig med avseende på kognitionen. Finns inte en 
fungerande kommunikation, minskar möjligheten att informationen uppfattas och tolkas på 
rätt sätt. Dessutom utgör kommunikationen i sig en motivationsfrämjande faktor i de fall när 
den används för feedback och återkoppling till exempel. Samma resultat uppvisas även i den-
na studie. 
 
Det som ytterligare har framkommit är att ju mer delaktighet och förtroende som inslag i 
kommunikationen runt informationen, desto större medvetenhet och motivation, som i sin tur 
påverkar varandra, som en typ av spiraleffekt. I stället för en linjär process, blir processen i 
stället cirkulär och spiralformad och av interaktiv karaktär. Kommunikationen förekommer i 
alla riktningar på olika nivåer mellan olika individer. Det gör att kommunikationen kan sägas 
utgöra det ”kitt” som binder samman en organisation. Precis som Simon (1971) hävdar att 
utan kommunikation kan det inte finnas någon organisation, eftersom det inte skulle finnas 
någon möjlighet att påverka individens beteende. Den enskilde individens beteende är det 
verktyg med vilket en organisation förverkligar sina syften. Om inte denna medvetenhet finns, 
uppstår det brister i kommunikationen. Denna brist kan komma att påverka organisationers 
effektivitet på ett negativt sätt. Kommunikationsproblem som råder i många organisationer 
idag, förklaras ofta som orsakerna bakom organisationers effektivitetsproblem (Simon, 1971). 
Detta gör att en medvetenhet om kommunikationens betydelse ur effektivitetssynpunkt bör 
ses som en naturlig del inom ekonomistyrningen. Jag skulle vilja påstå att med en fungerande 
kommunikation som beskrivits ovan, påverkas effektiviteten positivt. Den dialog som före-
kommer har bidragit till bättre förståelse för ekonomisk information och sambandet med 
verksamheten, vilket ger upphov till en högre motivation. Det som uppnåtts är en större upp-
märksamhet på ekonomi med ökat intresse för intäkter och en ökad medvetenhet om verk-
samhetens kostnader, vilket har positiv inverkan på effektiviteten. Ett exempel på dialogens 
betydelse och en talande bekräftelse är svaret på frågan om det finns något annat (förutom 
budget och verksamhetsplan) som man styr verksamheten med. 
Verksamhetschefen på kvinnokliniken på norra sjukhuset: 

”Dialogen med varandra”. 
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5.2 BESKRIVNING OCH FÖRKLARING AV RESULTATET 
Styrinformation 
Det räcker inte med information i form av fakta utan informationen måste omvandlas till kun-
skap för att någon form av handlande ska kunna ske. Förståelsen och kunskapen om en viss 
”företeelse” ökar med information som avser både igår, idag och imorgon. Att uppfatta  in-
formationen som ökad kunskap hos norra sjukhuset, grundas på förekomsten av den bredd på 
informationsinnehåll som användandet av BSc innebär med just den nödvändiga tidsdimen-
sionen som information i form av mått som visar på vad som har hänt, vad som pågår idag 
och vad som förväntas imorgon. Denna bredd visas även när det gäller information som speg-
lar alla delar av en verksamhet, vilket resultatet blir när verksamheten beskrivs utifrån per-
spektiven medborgare/kund, process/produktion, lärande och förnyelse samt ekonomi. Det 
skapas en helhetsbild som ger kunskap och förståelse som är nödvändig vid analys och be-
slutsfattande i verksamheten, det vill säga informationen får en styrande effekt och påverkar 
därigenom beteendet i organisationen, vilket skulle kunna liknas vid det Lind (1996) säger, 
nämligen att handlingsinriktad informationen kan beskrivas som effektiv, eftersom den får 
avsedd effekt. 
 
Organisationsdialog 
Kommunikation i syfte att förmedla information är en funktion. Det kan ske enkelriktat både 
muntligt på möten och i pappersform som rapporter. Diskuteras rapporterna uppstår en två-
vägskommunikation. Men när den muntliga kommunikationen formas till en dialog, som ju är 
en form av interaktion, kan kommunikationen beskrivas som cirkulär och utrymme skapas  
för nästa steg som är relationen. I denna ömsesidighet ryms förtroende och delaktighet, vilket 
även är motivationsskapande. Här uppfattar jag även att användandet av BSc bidrar till en 
begreppsutveckling genom den dialog som förs kring all den information som rör verksamhe-
ten, vilket leder till ökad kunskap i organisationen och ökar motivationen. Eftersom denna 
organisationsdialog förekommer inom hela organisationen på alla nivåer och i alla riktningar, 
ser jag det tydligt som det ”kitt” som binder samman en organisation. Dialogen kring rappor-
terna medför en informationsexpansion eftersom förståelsen ökar i takt med att informationen 
diskuteras och förklaras, varvid tolkningen underlättas, vilket också bekräftas av Brorström, 
Haglund & Solli (1999).  
 
Organisationserfarenhet  
De kognitiva strukturer som varje individ har, är uppbyggda av tidigare erfarenhet och kun-
skap och utgör individens referensram. Det är utifrån denna referensram som tolkningar av 
information görs. Även här uppfattar jag det som att användandet av BSc, tack vare sitt in-
formationsinnehållet och kommunikationsfrämjandet, bidrar på det sätt att den gemensamma 
begreppsapparat som arbetet med BSc leder till, påverkar referensramen genom att det bidrar 
till ökad kunskap och därmed mer erfarenhet i organisationen. Eftersom alla är delaktiga, ser 
jag den samlade erfarenheten som varje individs referensram utgör, som organisationserfaren-
het. 
 
Motivation  
Motivation, definierat som en psykologisk process, som skapar en drivkraft som får oss att 
handla, och som ger handlingen riktning, upprätthåller och förstärker den (Jacobsen & Thor-
svik, 1995), uppnås här genom olika motivationsskapande faktorer och kan hänföras till de 
kognitiva motivationsteorierna. Målformulering och målsättning förekommer i störst omfatt-
ning där BSc används och bidrar i stor utsträckning till en känsla av delaktighet och kan hän-
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föras till förväntansteorin, där viljan att prestera finns om mål förekommer och där återföring 
av information som feedback är den sociala belöning som förstärker motivationen, samt viljan 
att prestera, prestationsbehovet, som gynnar kreativiteten att hela tiden vilja göra någonting 
bättre. Uppföljning kan hänföras till jämviktsteorin, som eftersträvar jämvikt, att vara minst 
lika bra som det jämförda. Tillfredsställelsen av att förstå innebörd och samband mellan eko-
nomi och utförd verksamhet, och därigenom ha kontroll över situationen, kan hänföras till 
attributionsteorin och uttalades av alla respondenter på norra sjukhuset. Den interaktiva for-
men av kommunikation, som organisationsdialogen är, kan uppfattas som länken i processen 
där styrinformationen formas och underlättar förståelsen, vilket i sin tur skapar motivation. 
 
Att jag väljer att kalla två av delarna för organisationsdialog och organisationserfarenhet i 
stället för enbart dialog och referensram samt att jag betonar att resultatet styrinformation le-
der till organisatorisk drivkraft, är att jag inte ser individerna i organisationen var för sig utan 
som en helhet där delarna tillsammans presterar mer än summan av delarna var för sig, det vill 
säga den organisatoriska drivkraften är den beteendepåverkande faktor som har en positiv 
inverkan på effektiviteten. Detta är interaktiv ekonomistyrning. Detta vill jag se som en natur-
lig följd och förklaring till varför norra sjukhuset troligtvis uppvisar en högre effektivitet än 
södra sjukhuset. 
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5.3 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att där ekonomistyrningen är interaktiv enligt defini-
tionen i slutsatserna, är det lagstadgade landstingsövergripande målet känt inom hela kliniken 
genom allas delaktighet när det gäller framtagande av strategier, målformuleringar och opera-
tionaliseringar av mål och mått inom de olika perspektiven i BSc. En bättre balans avseende 
finansiella och icke-finansiella mått råder när det gäller uppföljning och återföring av infor-
mation. Kunskap och medvetenhet om konsekvenser för verksamhet och ekonomi för olika 
handlingsalternativ vid beslutsfattandet i de olika vårdprocesserna finns. Det talades till ex-
empel om kostnaden kontra marginalnyttan för patienter vid olika behandlingsalternativ. Tyd-
liga och brett uttalade motivationshöjande faktorer är i första hand dialogen, som skapar en 
relation, där förtroende och samverkan är viktiga inslag. Tillfredsställelsen av att beskriva 
verksamheten ur olika perspektiv utifrån hela tidsdimensionen, jämte att ha en gemensam 
begreppsapparat och ett gemensamt språk, bidrar också till ett ökat engagemang. Genom att 
ständigt utveckla processerna, frigörs tid och därmed ofta ekonomiska resurser som kan an-
vändas till annan sjukvård, alternativt att ta emot utomlänspatienter. Detta processtänkande 
som också kommit i fokus vid användandet av BSc, har inneburit mer samarbete inom klini-
ken, men även mellan klinikerna samt att patientens väg genom vården stöds av olika vård-
processer som väl kan jämföras med värdekedjemodellen. 
 

5.3.1 Kunskapsbidraget 
Eftersom en kvalitativ studie i stort sett aldrig kan bli generaliserbar, finns det ett värde i att ju 
fler forskningsresultat som kan uppvisa samma överensstämmelse, desto mer kan ett generali-
serbart resultat närmas. Resultatet som framkommit i den här studien inom ekonomistyrning-
ens område, som behandlar hur kommunicerandet av ekonomisk information och annan verk-
samhetsinformation hos landsting inom den offentliga sektorn, påverkar kognitionen och mo-
tivationen och som därmed påverkar beteendet hos individer i organisationen, vilket påverkar 
effektiviteten positivt, liknar i hög grad resultatet som studien ”Kommunikativ ekonomistyr-
ning och effektivitet” i tillverkande företag inom den privata sektorn visade. Även om inga 
generella slutsatser kan dras, bekräftar och förstärker den ändå tidigare resultat. Denna analy-
tiska generaliserbarhet borde dock kunna innebära att tillämpligheten av resultatet ökar. 
 
Mycket av empirin går att bekräfta med teorierna, men eftersträvansvärt är ju att kunna bidra 
med teorigenererande resultat av en studie. Studiens bidrag blir att förklara och förtydliga de 
samband som förekommer och är viktiga, för att med hjälp av en interaktiv ekonomistyrning  
påverka beteendet i organisationer, för att få till stånd en organisatorisk handlingskraft som 
påverkar effektiviteten i positiv riktning, både vad avser ekonomi och vårdproduktion. 
 
En framträdande roll har organisationsdialogen i form av den interaktivitet och det förtroende 
som framträder, varit. Den skapar relationer mellan de olika delarna i organisationen och mel-
lan olika individer och kan ses som en relation mellan information, organisationserfarenhet 
och motivation. Kommunikation visar sig som det ”kitt” som binder samman en organisation. 
Vad som påverkar vad i vilken ordning, går inte att säga, men att dessa multifinala samband 
förekommer, framgår tydligt.  
 



Marie Lundahl 

Interaktiv ekonomistyrning och effektivitet 
 

 

 
89 

5.3.2 Studiens relevans och trovärdighet 
När det gäller tillfredsställande resultat ur forskningssynpunkt handlar det om studiens rele-
vans och trovärdighet. Studiens relevans kan vara svår att bedöma, eftersom det finns så 
mycket forskning inom området. Det finns alltid en risk att problemställningen redan är ut-
forskad. Motivation och kommunikation är knappast några nya områden, inte heller ekonomi-
styrning och information. Lite nyare är kognition inom ekonomistyrningens område. Men just 
den kombinationen av information, kommunikation, kognition och motivation i relation till 
ekonomistyrning och effektivitet som jag har undersökt, har jag inte funnit någon litteratur 
om. Det finns inte heller så mycket forskning om BSc:s genomslagskraft i organisationernas 
ekonomistyrning.  
 
När det gäller angreppssättets allmängiltighet kan sägas att den teoretiska referensram som jag 
använt vid undersökningen, har varit till hjälp för att ge belägg för teorierna i den empiriska 
undersökningen och för att kunna se och bättre förstå sambanden mellan variablerna (Eneroth, 
1984). Utan att först ha fördjupat mig teoretiskt i de olika ämnesområdena, gjort de empiriska 
undersökningarna och därefter kompletterat med ytterligare teoretiska studier, som abduktion 
anger, hade inte resultatet blivit så tydligt som det nu blev. 
 
Vid empiriska studier med personliga intervjuer som metod för datainsamling, finns alltid en 
risk för påverkan av respondenterna, den så kallade intervjuareffekten som Eriksson & Wie-
dersheim-Paul beskriver (1999). Eftersom jag från början hade en aning om att sättet att be-
handla informationen från ekonomistyrsystemet, påverkar beteendet hos individer även i 
tjänsteproducerande organisationer, var det extra viktigt att förhålla sig så neutral som möjligt 
och inte försöka påverka respondenten att svara det som den tror är ”rätt.” Det gäller också att 
förvissa sig om att respondentens svar uppfattas och tolkas rätt. I de fall där det fanns någon 
tveksamhet om innebörden i svaren eller när svaret endast belyste en del av ämnet, använde 
jag så kallade uppföljningsfrågor (Repstad, 1999) för att kontrollera att jag hade uppfattat och 
förstått svaren rätt, för att på så sätt undvika fel i tolkningsprocessen i analysarbetet senare. 
 

5.3.3 Förslag till fortsatt forskning 
Studier av det här slaget går alltid att göra på alternativa sätt. Det skulle vara intressant att se 
vad resultatet blivit om en kompletterande undersökning gjorts bland de anställda. Även om 
båda klinikerna på norra sjukhuset använder sig av BSc, kunde ändå skillnader uppmärksam-
mas både när det gäller graden av engagemang och förmåga att förstå samt hur kommunika-
tionen var inom kliniken. All information nådde inte all personal. Några av respondenterna 
uttryckte att vissa saker var svårbegripliga. Samarbetet var inte lika utbrett inom ortopedklini-
ken som inom kvinnokliniken. Processen med BSc hade inte kommit lika långt som hos kvin-
nokliniken. Vidare tillämpades inte benchmarking som görs inom hela kvinnosjukvården. Det 
innebär förmodligen att inte samma vana och inställning till utveckling finns som hos kvinno-
kliniken. En av avdelningscheferna uttryckte också att lojaliteter och traditioner gör att det är 
ganska svårt att förändra något. Det uttrycks att individualismen är stark, speciellt inom orto-
pedi. Därför skulle det vara intressant att utforska huruvida kulturen inverkar på organisa-
tionsdialogen när det gäller interaktiv ekonomistyrning enligt mina slutsatser. 
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BILAGOR 
 
INTERVJUFRÅGOR  
 
Bakgrund 
 
Gör en kort presentation av dig själv, din bakgrund och befattning! 
 
Har du någon ekonomisk utbildning? 
 
 
Rapporter 
 
Får du ekonomiska rapporter av något slag? 
 
Hur ofta får du ekonomiska rapporter? 
 
Får du rapporterna som papperskopior, via datorn eller hur går det till? 
 
Vem har bestämt vilka rapporter du ska ha? 
 
Vem har bestämt innehåll och layout?  
 
Vad har de för innehåll? Vilka mått följs upp? Andra mått än ekonomiska? 
 
Vad tittar du skärskilt på? 
 
Vidareförmedlas rapporterna eller innehållet? Till vem? Hur ofta? 
 
Tror du att alla förstår ekonomisk information? Hur märker du det? 
 
Har du själv lärt dig vad ekonomiska termer innebär? Hur? 
 
Tycker du att något är svårtolkat i dina eller andras rapporter? Vad? 
 
Har du fått hjälp med tolkningen? Av vem? 
 
Har du hjälpt någon med tolkningen? 
 
Vad är syftet med rapporterna? Vilken funktion fyller de? 
 
Vilken betydelse tror du att rapporterna har för verksamhetens framgång med tanke på de 
ekonomiska aspekterna? 
 
Är det viktigt att ha en medvetenhet och förståelse för ekonomiska rapporter eller spelar det 
ingen roll? Varför? 
 
Diskuteras rapportinnehållet med någon? Vem? 
 
Är det något annat som diskuteras utifrån rapporterna? 
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Möten 
 
Träffas ni regelbundet och organiserat i planerade, formella möten? Hur ofta? 
 
Vilken typ av möten har ni? Vilka ingår? Förekommer möten mellan klinikerna? Samarbete? 
 
Vad pratar ni om på dessa möten? Ekonomi, annat? Finns det ett ömsesidigt utbyte av infor-
mation? 
 
Vilken funktion fyller rapporter, prat och möten för motivationen hos dig, andra chefer och 
för kollektivet? 
 
Diskuteras ekonomi och verksamhet vid andra tillfällen? 
 
Vad är väsentligast för en verksamhet som denna? 
 
Tror du att kommunikationen runt rapporterna har någon betydelse för verksamhetens fram-
gång? 
 
 
Styrningen 
 
Man kan säga att budgeten och verksamhetsplanerna utgör styrinstrument. Hur långt nedåt i 
hierarkin tror du att budgeten fungerar just som styrinstrument? 
 
Vad grundar sig budgeten på? Uppräkning? Ersättning för utförd prestation? 
 
På vilket vis kan du påverka budgeten? Är du delaktig? 
 
Skulle du vilja det? Varför? Hur? 
 
Tycker du att det finns ett långsiktigt ekonomiskt tänkande? På vilket vis? 
 
Vem är med och arbetar fram verksamhetsplanen? Är du delaktig? 
 
Skulle du vilja det? Varför? Hur? 
 
Vad innehåller verksamhetsplanen? 
 
Vilka landstingsövergripande mål finns för verksamheten? Känner alla till dem? 
 
Finns det verksamhetsmål/delmål på kliniken, avdelningen? 
 
Vem tar fram dem? Är du delaktig? 
 
Skulle du vilja det? Varför? Hur? 
 
Finns det en uttalad vision och strategier för hur målen ska nås? Hur följs det hela upp? 
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Finns det något annat man styr verksamheten med? 
 
Är detta tillräckligt? 
 
Påverkar budget, verksamhetsplanen, de övergripande målen arbetssättet i verksamheten? 
 
Är ekonomistyrning något som du tror är väsentligt för verksamheten? Varför? 
 
Tror du att alla tycker som du? Varför? 
 
Hur ser du på effektivitetsbegreppet? Vad kännetecknar en effektiv verksamhet? 
 
Är din enhet effektiv? På vilket sätt/varför inte? 
 
Vad innebär framgång i verksamheten för dig? 
 
Är ni framgångsrika? 
 
Går det att förena ekonomisk framgång med så kallad medicinsk framgång inom vården? 
Hur/varför inte? 
 
Vilken är den viktigaste motivationsfaktorn för dig i arbetet? 
 
Vilken är den viktigaste motivationsfaktorn för att vårdpersonalen ska lägga sin själ i jobbet? 
 
Känner du dig motiverad av ekonomisk information? Tror du att andra gör det? Varför? 
 
 
 
 


