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Sammanfattning 

Inledning: Uppsatsen handlar om intern styrning inom hälso- och 

sjukvården, närmare bestämt av vårdcentraler med olika huvudmannaskap. 

Det är viktigt att undersöka hur styrningen och organisering är uppbyggd 

eftersom resurserna som finns tillgängliga bör användas på bästa sätt för att 

kunna ge en effektiv och kvalitativ vård för alla patienter. Detta då 

kostnadsökningar sker vilket leder till att effektiviseringar krävs. 

Frågeställning: 1. Hur används finansiell och icke-finansiell information 

för intern styrning av offentligt och privat ägda vårdcentraler i Landsting 

Kronoberg? 

2. Vilka skillnader och likheter finns i den finansiella och icke-finansiella 

information som används för intern styrning av de offentligt och privat ägda 

vårdcentralerna, och varför finns dessa? 

Metod: För att kunna undersöka ämnet har vi genomfört en kvalitativ studie 

inom Kronobergs Län, där vi intervjuat ett flertal personer på vårdcentraler 

med olika huvudmannaskap.  

Teori: Här beskrivs organisationers struktur, huvudmannaskap och det 

speciella med serviceorganisationer. Därefter förklaras New Public 

Management och några av dess inriktningar. Styrning och variabler av olika 

slag presenteras sedan, för att till sist behandla information samt olika mål 

och mått. 

Empiri: Först förklaras Landstinget Kronoberg och dess uppbyggnad, 

därefter redogörs vilka krav vårdvalet har på de olika vårdgivarna. Sedan 

skildras den information som framkommit i de olika intervjuerna uppdelade 

i offentlig och privat verksamhet. 

Analys: Analysen börjar med att undersöka hur styrningen ser ut för de 

olika vårdcentralerna för att hitta faktorer som är lika för de olika typerna av 

styrning. Där efter jämförs de funna skillnaderna och likheterna med det som 

framkommit i teorin. 

Resultat/Slutsats: De offentligt och privat drivna vårdcentralerna styrs på 

ett väldigt likartat sätt. Där alla de undersökta verksamheterna utgår från 

samma uppdragsspecifikation för att skapa konkurrensneutralitet. De 

undersökta är alla decentraliserade verksamheter som styrs mot specifika 

mål. De mål och mått som används för att styra verksamheten är relativt 

likvärdiga och skiljer sig bland annat i de större krav på effektivitet och 

produktivitet som finns bland de privata aktörerna. 

Nyckelord: Privata vårdcentraler, offentliga vårdcentraler, intern och extern 

styrning, finansiell och icke-finansiell information. 



  
 

  

Summary 

Introduction: This study is about the internal control of health care centres 

with different ownerships. It’s important to study this topic due to the fact 

that the resources within these centres must be used in the best possible way 

and also be effective. Every patient should receive the best possible care no 

matter where they choose to go.  

Questions: 1. How is the financial and non-financial information used for 

internal control in both public and private health care centres in Kronoberg’s 

county? 

2. Which differences and similarities are there in the financial and non-

financial information that are used for internal control in both public and 

private health care centres, and why does they exist? 

Results: Both public and private health care centres are controlled in similar 

ways, where they operate on equal terms to create neutrality within the 

competition.  All of the studied objects are decentralised organisations, 

which internally and externally are controlled towards their goals.  These 

goals are comparatively similar but differ in some areas for examples in a 

more pronounced focus on efficiency and productivity within the private 

businesses.  

Keywords: Health care centres (public and private), internal and external 

control, financial and non-financial information.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

 

Förord 

Denna uppsats tillkom som en kompromiss mellan två personer som för 

första gången skulle arbeta tillsammans. För en var fokus på intern 

redovisning viktig och för den andra var ett krav offentliga organisationer. 

Där var utgångspunkten och genom många och långa diskussioner 

strukturerades arbetet upp och framsteg skedde. Resultatet har du framför 

dig vilket är en jämförande studie mellan privata och offentliga 

vårdcentraler.  

Efter en lång och tuff tid är nu uppsatsen färdig och vi skulle vilja tacka de 

som hjälpt oss under denna period. Först och främst vår handledare Jan 

Alpenberg som alltid ställt upp och gett viktiga råd och synpunkter. Ett stort 

tack ska även alla som låtit sig intervjuas, vår examinator Fredrik Karlsson 

och alla som läst uppsatsen under tidens gång och gett oss värdefulla 

synpunkter ha.  
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1. Inledning 
 

 

Här kommer uppsatsen ämne och relevans förklaras samt motiveras. 

Bakgrunden och problemdiskussionen leder sedan ner till frågeställningarna och 

syftet. Avgränsningarna kommer därefter vilka förklarar vad vi inte kommer gå 

djupare in på.  

 

 

1.1 Introduktion 
Denna uppsats handlar om intern styrning inom hälso- och sjukvården, närmare 

bestämt av vårdcentraler med olika huvudmannaskap, vilket är ett ständigt 

aktuellt ämne. Anslagen räcker inte längre till för att täcka de kostnadsökningar 

som sker vilket leder till att effektiviseringar krävs och nedskärningar måste 

genomföras (Internet 1). Trots de nedskärningarna som sker är det sjukvårdens 

uppgift att skapa bästa möjliga vård för patienter och därefter göra utvärderingar 

angående de nödvändiga förändringarna eller förbättringarna. Utvecklingen av 

processer inom hälso- och sjukvården blir därför allt viktigare, då det handlar om 

människors liv. (Nilsson, 2012) Hallin och Siverbo (2003) påpekar att innan år 

2003 uppgick kostnader för vården till cirka 150 miljarder kronor per år. År 2009 

hade kostnaderna för hälso- och sjukvården ökat och uppgick till 161,8 miljarder 

kronor (Internet 2). Det är därför viktigt att undersöka hur styrningen och 

organisering är uppbyggd inom verksamheterna, eftersom det är viktigt att de 

resurser som finns tillgängliga används på bästa sätt för att kunna ge en effektiv 

och kvalitativ vård för alla patienter. 

 

1.2 Bakgrund 
Under 1970-talets slut skedde stora förändringar inom sjukvården, då 

decentraliseringen från stat till landsting genomfördes och ansvaret fördes nedåt i 

organisationerna. Landstingen fick därmed möjlighet att utveckla verksamheten 

efter sina egna förutsättningar. (Axelsson, 2000) Under 1990-talet hade 

decentraliseringen avtagit inom många landsting och fokus låg istället på 

organisations- och styrmodeller. Landstingen försökte finna nya sätt att styra 

verksamheterna på, något som grundade sig i att de ekonomiska 

förutsättningarna hade förändrats. Eftersom kostnaderna ökade och lagar 
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hindrade landstingen från att öka sina intäkter skapades ytterligare ekonomiska 

svårigheter, något som även den finansiella krisen under 1990-talet bidrog till. 

Med ökade krav på att verksamheten sköttes resurseffektivt fördelades ansvaret 

för verksamhetens effektivitet till personer på flera av verksamheternas nivåer. 

(Brorström, 1995) 

 

Denna förändring i synsätt på styrning kom med utvecklingen av New Public 

Management (NPM), vilket är ett begrepp som används för att beskriva ett 

modernare sätt att leda offentliga organisationer med hjälp av metoder från den 

privata sektorn och med ett större fokus på effektivt. (Hood, 1991) För att kunna 

styra och kontrollera en verksamhet resurseffektivt används vanligen 

ekonomistyrning, vilket Blomquist och Packendorff (1998) anser vara en av de 

viktigaste metoderna för att kontrollera en organisation. Eller som Grönlund & 

Modell (2006, s. 15) uttrycker det, ekonomistyrning är ”en process varigenom 

utfallet av en viss verksamhet, uttryckt i finansiella eller på andra vis mätbara 

storheter, regelbundet jämförs med kvantifierande mål eller standarder och 

graden av måluppfyllelse är vägledande för belöningar, framtida planering och 

resursallokering”. 

 

Inom NPM har den interna styrningen en viktig roll som guide för 

beslutsfattande inom organisationer. (Blomquist & Packendorff, 1998) 

Ekonomistyrningen bidrar med information och möjlighet till uppföljning. Det 

hjälper ledningen att fatta bra beslut som baseras på den informationen som 

framkommer i ekonomisystemet. (Anthony och Govindarajan, 2007) Detta har 

blivit en viktigare del i dagens samhälle då organisationer är uppbyggda på olika 

sätt, till exempel som matriser eller hierarkiskt byggda. (Ferlie et al., 1996) Alla 

mått bör vara mätbara och produktionsorienterade inom NPM, då det inte är 

själva processen som mäts utan produktionen. (Almqvist, 2006) Då 

ekonomistyrningen riktar sig mot olika ekonomiska mål kan svårigheter till 

mätningar ske inom sjukvården. Detta beror på att alla mål inom sjukvården inte 

är finansiella utan att vissa mål fokuserar på samhällsekonomisk nytta, vilket kan 
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vara svårt att mäta då dessa ofta är subjektiva. (Liukkonen, 1994) Enligt Nilsson 

(2012) och Porter (2009) är sjukvårdens uppdrag att skapa värde och 

tillfredsställande vård för patienterna, vilket inte alltid är främsta fokus eftersom 

kostnaderna för vården är viktig i ägarnas ögon. Porter (2010) menar att ägarna 

ofta har splittrade mål inom exempelvis kvalitet, service, lönsamhet, säkerhet 

och att sätta patienten i centrum. Skillnaden i synsätt kallar Ouchi (1979, 1980) 

för ”clan-control”, vilket beskriver de interna förhållandena mellan det 

organisatoriska intresset och det medicinska intresset. Det medicinska intresset 

ska dominera, då patienterna är viktigast, och inte vara beroende eller påverkade 

av de styrprinciper verksamheten har som inkluderar olika mätningar av resultat 

och handlingar. 

 

Svensk sjukvård är politiskt styrd och finansieringen sker med en liknande 

struktur i hela landet, där landstingen är ansvariga för vården. Landstingens 

verksamhet har växt under de senaste decennierna och innehåller numera flera 

olika nivåer, vilket bidrar till dess komplexa uppbyggnad. I en politiskt styrd 

organisation kan även den administrativa styrningen bli komplex då politiska och 

administrativa beslut ställs mot varandra. (Axelsson, 2000) Detta innebär att 

förändringar i struktur till exempel i form av sammanslagning av två sjukhus kan 

skapa stora svårigheter för den interna styrningen. (Anell & Claesson, 1995) 

Detta ställer krav på att verksamhetens ledning ska vara organiserad men även 

att de ska främja kostnadseffektivitet, god kvalitet samt hög patientsäkerhet. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

 

Frenckner (1989) påpekar att statliga verksamheter ofta har en mer splittrad 

målbild och en mer komplicerad process för att fatta beslut än vad privatägda 

företag har. Detta beror på att styrningen inom statliga verksamheter vanligtvis 

går via flera nämnder och att rapporterna får en lång väg att vandra, något som 

ofta skiljer sig från hur det sker inom näringslivet. Därför måste 

ekonomistyrningen anpassas efter organisationen där även processer, struktur, 

situation och aktuella problem blir viktiga delar att ta hänsyn till. Detta leder till 
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att ekonomistyrningen vanligen skiljer sig mellan offentliga och privata 

verksamheter. Inom de offentliga verksamheterna finns dessutom vissa lagar och 

administrativa regler som de är tvingade att följa, framför allt där styrningen 

även hänger ihop med politiska styrningen på området. Rapporteringen inom 

ekonomistyrningen är ofta förknippad med redovisning, rapporter, nyckeltal och 

budgetering, där kalkyler och strategisk planering ofta hamnar i bakgrunden. 

(Frenckner, 1989) 

 

1.3 Problemdiskussion 
Decentraliseringens genombrott har medfört både fördelar och nackdelar. 

Fördelarna är till exempel att ansvaret för verksamheten och resultatet flyttas 

längre ner i organisationerna, även ökad flexibilitet finns då beslut kan tas 

snabbare i en platt organisation. Frenckner (1989) menar även att informations- 

och styrsystemen kan anpassas mer till organisationens verksamhet. Det finns 

dock risk att en alltför decentraliserad verksamhet leder till att skalfördelar, som 

till exempel administration, inte utnyttjas och dubbelarbete görs på de olika 

enheterna. Sveriges utgifter för vård och omsorg uppgår till motsvarande 14,6 

procent av BNP och har ökat med 1,4 procentenheter under de senaste åren. 

(Internet 2) Detta är en stor del vilket leder till att effektivitet är nödvändigt för 

att hålla kostnaderna nere. För att åstadkomma detta har staten bland annat valt 

att låta företag konkurrera inom vården något som bör leda till en effektivare 

sjukvård. Det finns idag ett flertal olika aktörer både offentliga och privata 

alternativ som erbjuder de vårdtjänster som efterfrågas. Både de offentliga och 

privata aktörerna har krav på sig att erbjuda en bra vård, hur detta sker är dock 

upp till de olika aktörerna så länge de lever upp till de krav som ställs av 

uppdragsgivaren, i detta fall landstingen.  

 

Inom den offentliga verksamheten menar Blomquist & Packendorff (1998) att 

landstingens verksamhet har blivit allt mer uppdelad, vilket har medfört att 

ledningen får en mindre insyn i verksamheten. Detta kan medföra att allt mer 

komplicerade styrsystem utvecklas för att ledningen inte ska tappa kontrollen 

över verksamheten. Då även privatägda företagen erbjuder de tjänster som 
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landstinget har till uppgift att tillhandahålla behöver även dessa kontrolleras så 

att de utför uppgifterna de har blivit ålagda att göra. Men då landstingen inte har 

samma kontroll över de privatägda företagen finns det då skillnader i vilka 

uppgifter som rapporteras till landstingen? Utöver uppgifterna som landstingen 

efterfrågar behöver de privata aktörerna även tillgodose de krav som ägarna 

ställer, dessa krav kan skapa behov av ytterligare information för att företaget 

ska ha möjlighet att styra mot de mål och krav som ställts upp av ägaren. Medför 

detta att skillnader finns i vilka uppgifter de olika typerna av vårdgivare utnyttjar 

för att styra sina verksamheter, om så är fallet vilka är dessa och vad beror det 

på? 

 

Enligt Holmblad Brunsson (2005) påverkar de krav som ställs från myndigheter 

vilken information som tas fram inom organisationerna. Dessa ställer krav på 

vilka uppgifter som ska finnas tillgängliga och på samma sätt ställs krav från 

allmänheten att företagen ska visa att de har ett existensberättigande. Sker inte 

detta finns det risk att företagen förlorar sin legitimitet. (Holmblad Brunsson, 

2005). De krav som nämnts är de som i första hand påverkar den externa 

informationen. Men kan dessa krav innebära att företagen tvingas använda sig av 

ett speciellt ekonomisystem? Om detta skulle vara fallet så behöver inte det 

påverka vilken intern information som samlas in eftersom företagen själva 

bestämmer över hur de ska tillgodose de behov som företagen har för sin 

ekonomistyrning. Men enligt Holmblad Brunsson (2005) ses det ofta som för 

omständligt att använda flera system, ett för den interna styrningen och ett för 

den externa informationen. Därför är det inte ovanligt att företag utgår från den 

externa informationen då de utformar ett ekonomisystem för att styra 

verksamheten. Skulle detta kunna betyda att offentliga och privata aktörers 

interna ekonomisystem innehåller liknande uppgifter eftersom de är skyldiga att 

använda samma systems? Har krav från myndigheter medfört att den interna 

informationen som samlas in är relativt liknande eller finns det ytterligare 

anledningar till att den skiljer sig? 
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Det finns, enligt Holmblad Brunsson (2005), även ett samband mellan hur ett 

företag är organiserat och mängden sammanställd information inom företaget. I 

företag med enkel hierarkisk struktur finns det vanligtvis mindre information hos 

de olika enheterna än vad det gör inom decentraliserade företag, där cheferna 

kontrollerar verksamheten med dokument istället för att själva vara delaktiga i 

arbetet. Holmblad Brunsson (2005) påpekar även att i organisationer som 

betraktas som nödvändiga är det vanligt med mindre information då de inte har 

samma behov av att motivera sin existens. Privatägda vårdcentraler har inte 

samma självklara status, både för kunderna som har möjlighet att välja mellan 

flera alternativ och för landstingen som har möjlighet att köpa tjänsterna från 

andra leverantörer. Det kan därför antas att en ökad mängd information skapas 

för att de privatägda vårdcentralerna ska visa att de har en plats att fylla. Detta är 

något som kan vara till nytta för kunderna då informationen kan beröra områden 

som beskriver kundnöjdhet och liknande inom vården, vilka resurser som 

använts för att avhjälpa en åkomma samt andra parametrar som pekar på att 

företaget utfört sina arbetsuppgifter väl. Porter (2010) menar att det är viktigt att 

fokusera på det värde som organisationen skapar för kunden och att leverantören 

inte ska vara utgångspunkten. Finns det därför ett större behov på privata 

vårdcentraler att mäta och använda sådana icke-finansiella faktorer så som 

kundnöjdhet med mera för deras interna styrning? Om detta är fallet så borde det 

även finnas skillnader i vilken typ av information som finns tillgänglig för 

beslutsfattande mellan de olika typerna av ägarstruktur. 

 

1.4 Frågeställning 
1. Hur används finansiell och icke-finansiell information för intern styrning av 

offentligt och privat ägda vårdcentraler i Landsting Kronoberg? 

2. Vilka skillnader och likheter finns i den finansiella och icke-finansiella 

information som används för intern styrning av de offentligt och privat ägda 

vårdcentralerna, och varför finns dessa? 

 

1.5 Syfte 
Uppsatsen syftar till att beskriva och förklara hur finansiell och icke-finansiell 

information används inom offentligt och privat ägda vårdcentraler i Landsting 



  
 

15 

 

Kronoberg för att styra verksamheterna samt att identifiera vilka skillnader och 

likheter som finns och varför. 

 

 

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 
 

 
 

Tabell 1. Fortsatt disposition  

• I detta avsnitt beskrivs hur arbetet 
kommer genomföras och vilka metoder 
som genomförs för att få det så objektivt 
som möjligt.  

Metod 

• Här  kommer relevant teori att beskrivas 
där olika författares synpunkter visas för 
att skapa en intressant läsning. 

Teori  

• I empirin presenteras resultatet av all 
informationsinsamling från intervjuer 
samt faktainsamling från företagen. 

Empiri 

• Jämförelsen mellan teorin och empirin sker 
här då olika åsikter jämförs och egna 
slutsatser dras.  

Analys 

•  Här diskuterar vi resultatet och beskriver 
slutsatsen av arbetet. 

Resultat och 
slutsats 

• Här utvärderar vi vårt arbete och ger 
förslag till fortsatt forskning. 

Egna 
reflektioner 
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2. Metod 
 

 

I detta kapitel kommer vårt tillvägagångssätt beskrivas samt vilka val vi tagit 

och varför. Det kommer att förklaras vilka intervjuer som genomförts med 

respondenterna och hur vi valde ut dessa samt hur de etiska dimensionerna ska 

upprätthållas.  

 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

Ämnet valdes genom diskussioner tillsammans med handledaren då vi hade få 

egna uppslag på ämne. Vad vi visste var att inriktningen skulle vara på offentliga 

verksamheter, då det är ett mycket omdiskuterat ämne. Under handledning fick 

vi några förslag och efter sökningar på internet kom vi fram till att intern 

styrning på offentliga vårdcentraler var passande. Vi ville inte bara studera 

vårdcentralernas styrning utan göra en jämförande studie med de privata 

aktörerna då det inte finns många studier om detta inom Sverige.  De första 

frågorna vi ställde oss var om det såg likadant ut på vårdcentraler med olika 

huvudmannaskap eller om kraven var större på en privat vårdgivare. 

 

2.2 Forskningsansats 

När en undersökning görs kan olika forskningsansatser användas. De vanligaste 

är fallstudie, experimentell design, tvärsnittsdesign samt longitudinell design. 

(Bryman & Bell, 2005) Enligt Yin (2007) är fallstudier ett av många sätt att 

genomföra samhällsvetenskaplig forskning. Fallstudien beskrivs som en 

empirisk undersökning där en företeelse studeras i dess verkliga kontext. Något 

som pekar på att undersökningsmetoden är lämplig, är då den situationen som 

företeelsen sker i kan påverka det resultat som uppnås. Fallstudien är därför 

speciellt lämplig då gränserna mellan företeelsen och sammanhanget är svåra att 

urskilja. (Yin, 2007) 

 

I en fallstudie kan antingen ett eller flera fall studeras, vilket beror på den 

aktuella situationen och vilket mål som finns med undersökningen. En 

enfallsstudie används vanligen då undersökningen har till uppgift att pröva en 
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teori, undersöka sällsynta, uppdagande eller typiska företeelser samt i 

longitudinella fall där förändringar över tiden studeras. Flerfallsstudien använder 

sig däremot av replikationslogik där de olika fallen kan ses som replikationer av 

experiment där liknande förutsättningar bör leda till liknande resultat. Fall som 

förutses få andra resultat kan också väljas för att visa på hur en kontextuell 

variabel påverkar resultatet. Detta sker då genom teoretisk replikation där två 

olika replikationsmönster utformas och jämförs. (Yin, 2007) 

 

Vidare påpekas att det inte går att genomföra statistiska generaliseringar då 

fallstudier används. Detta beror på att urvalet inte behöver vara statistisk 

representativt utan att det snarare är fall som är informationsrika och skapar en 

större förståelse för en situation som används (Christensen et al., 2010). Yin 

(2007) menar dock att även om det inte är möjligt att genomföra statistisk 

generalisering så är det däremot möjligt att utifrån de resultat som framkommit 

förutsäga vad resultatet kommer blir även i andra likande fall. 

 

I denna studie har en flerfallstudie använts, då det är svårt att skilja mellan 

företeelsen och sammanhanget. Genom att använda en flerfallstudie skapas 

också en större förståelse för situationen vilket kan vara svårt i en studie där 

antalet variabler begränsas. Genom att undersöka flera olika fall ges möjligheten 

att jämföra enheter med olika förutsättningar och ägarstruktur. Genom 

fallstudien kan vi studera vårdcentralerna djupare än vid till exempel en 

enkätundersökning. Denna typ av undersökning öppnar upp för frågor och ger 

möjlighet till återkoppling med respondenten där ytterligare frågor kan studeras. 

Även respondenten får djupare kunskap om arbetet och kan därför utveckla sina 

svar ännu mer, vilket gynnar studien.  

 

2.3 Datainsamling 

Data kan delas in i primär- samt sekundärdata. Skillnaden mellan dessa beror på 

när, varför och hur datainsamlingen skett. (Bryman & Bell, 2005) Primärdata 

innebär att ny data samlats in för den tänkta undersökningen. Detta sker om 

ingen lämplig data finns att tillgå eller om det undersökta problemet kräver 
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ytterligare data. Primärdata är lämpligt att använda om ett problem är nytt och 

ska undersökas för första gången eller om det ska undersökas igen. 

Insamlingsmetoder för primärdata är bland annat intervjuer, enkäter och 

observationsstudier. (Christensen et al., 2010) Det finns fördelar med primärdata, 

bland annat att den är insamlad för det tänkta problemet, den är aktuell och 

undersökaren vet hur tillförlitligt materialet är. Nackdelar kan vara tiden det tar 

att genomföra insamlingen av data och att kostnaderna kan bli högre. 

(Christensen et al., 2010) 

 

Enligt Bryman (2011) innebär sekundärdata att forskaren inte samlat in den 

själv, dessutom har den ett annat syfte än vad den ursprungligen hade. 

Sekundärdata och sekundäranalys har flera fördelar, till exempel sparar forskare 

tid och pengar genom att använda redan tillgänglig data. Nya tolkningar kan ske 

med hjälp av ny analys och dessutom består data ofta av god kvalitet om den 

tidigare studien blivit vetenskapligt granskad. Det finns dock även svårigheter 

med sekundärdata. Bland annat känner inte forskaren materialet och det kan då ta 

lång tid att komma underfund med koder och variabler. Enligt Christensen et al. 

(2010) kan sekundärdata vara både extern och intern, där extern data kan finnas i 

offentliga databaser och intern kan vara till exempel försäljningssiffror eller 

kundinformation. 

 

Primärdata samlades in via intervjuer av verksamhetscheferna på de olika 

vårdcentralerna, även deras chefer blev intervjuade för kompletterande 

information. Denna typ av data behövde samlas in då det är ett nytt 

undersökningsområde och ingen liknande information fanns att tillgå. Även 

sekundärdata användes och då i form av verksamhetsplaner, årsredovisningar 

och dokument från Landstinget Kronoberg och Socialstyrelsen. De olika 

dokumenten gav oss djupare kunskap och medförde att intervjuerna inte enbart 

var till för att förklara grundläggande fakta. Istället kunde respondenterna 

fokusera på att förklara själva situationerna på vårdcentralerna. Dokumenten 

lästes så fort som möjligt för att ge oss en möjlighet att verkligen förstå det som 
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stod och sedan kunna sätta det i perspektiv med vad respondenterna sa under 

intervjuerna. Däremot var det lättare att förstå respondenterna än vad det var att 

förstå vissa av dokumenten, vilket skapade vissa svårigheter och gjorde att det 

tog lång tid. 

 

2.3.1 Intervju 

Vid en kvalitativ ansats är intervjuer den främsta förekommande metoden. Det 

finns olika slags intervjuer, bland annat personliga- och telefonintervjuer. 

Förutom de olika intervjuerna kan även frågorna skilja sig åt. Dessa kan vara 

ostrukturerade, strukturerade eller semi-strukturerade beroende på hur 

undersökaren väljer att göra. (Bryman & Bell, 2005) Ju tydligare och 

standardiserade frågor som ställs desto färre brister finns. Olika människor kan 

tolka både svar och frågor på sitt egna sätt vilket leder till att brister i 

undersökningen kan finnas, då respondenten kan svara på en annan fråga än vad 

som var tänkt. (Christensen et al., 2010) 

                   

Enligt Jacobsen (2002) bör personliga intervjuer genomföras om ämnet är 

känslosamt, då en förtrolig känsla skapas genom att sitta ansikte mot ansikte. 

Utöver detta blir tolkningen av information lättare när kroppsspråk och 

ansiktsuttryck är synligt. Detta är svårt att skapa vid till exempel e-post och 

telefonintervjuer. Christensen (2005) menar att en personlig intervju kan ge en 

djup bild av problemområdet. Dessutom är det enklare att lösa svårigheter och 

problem som uppstår under intervjutillfället. Utöver detta så flyter samtalet 

vanligtvis lättare och följdfrågor kan ställas. 

 

Det är viktigt att vara medveten om detta under intervjuerna och ha samma 

beteende under samtliga intervjuer. Neutralitet vid en intervju är svårt och kräver 

en viss skicklighet, uppstår denna effekt måste den dock hållas på en godtagbar 

nivå. (Christensen et al., 2010) Hur en intervju ska gå kan ingen förutsäga utan 

interaktionen mellan deltagarna skapas under själva intervjun. Många faktorer 

spelar in på hur intervjun kommer fungera och på samspelet mellan deltagarna. 

Dessa faktorer kan till exempel vara uppträdande, stil, språk och utseende. 
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Faktorerna kan påverka respondenten att uppträda som ett annorlunda sätt än 

normalt vilket intervjuaren måste vara medveten om. (Jacobsen, 2002) Det finns 

nackdelar med personliga intervjuer, bland annat att de är tidskrävande och att en 

intervjuareffekt kan uppstå (Bryman & Bell, 2005). Då intervjuerna spelats in 

kan en intervjuareffekt skapats och respondenterna kan ha påverkats av 

inspelningen. Risken finns att de inte sagt allt de velat utan valt att censurera 

vissa åsikter som kan upplevas som känsliga. Då medvetenhet om 

intervjuareffekten finns kommer denna försöka undvikas genom semi-

strukturerade och öppna frågor. 

 

I denna studie har personliga intervjuer använts eftersom tolkningar av 

information bör blir tydligare och kontakten mellan intervjuare och respondent 

bättre. Med hjälp av den personliga intervjun bör en bättre bild av situationen fås 

och följdfrågor ställs lättare. Intervjufrågorna i denna studie är semi-

strukturerade och var förberedda i förväg, för att intervjun skulle få ett bättre flyt. 

Under intervjuerna fick respondenten berätta det de kände för utan att vi avbröt. 

Detta för att försöka undkomma intervjuareffekten då intervjuerna spelades in 

för att undvika missförstånd senare i arbetet samt ge möjlighet till citat. Då 

respondenterna talade fritt fick vi ibland styra in dem på rätt väg med nya frågor, 

då de berättade om händelser som var irrelevanta för studien.  

 

2.3.2 Val av studieobjekt 

Då hälso- och sjukvården i Sverige är politiskt styrd, spelar det ingen större roll 

vilket landsting som studeras. Antal offentliga och privata aktörer skiljer sig åt 

mellan de olika landstingen samt storleken på dessa, men då båda sorter av 

huvudmannaskap fanns inom Landsting Kronoberg valdes detta område. Till viss 

del även på grund av dess geografiska läge. Genom Landsting Kronobergs 

hemsida fann vi vilka vårdcentraler som fanns inom länets gränser och delade 

upp dessa i offentliga och privata aktörer. På denna lista blev därefter 

vårdcentralerna prioriterade efter geografiskt avstånd och läge, där 

utgångspunkten var Växjö stad. Ju närmare Växjö desto högre prioritering fick 

vårdcentralerna. Efter detta ringde vi runt och frågade om verksamhetscheferna 
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kunde tänka sig ställa upp på en intervju. Vissa svarade nej och vissa fick vi inte 

tag i vilket resulterade i att vårdcentralerna som studerats är Dalbo, Rottne/Braås, 

Åseda/Lenhovda, Älmhult och Hovshaga. De tre första är offentliga och de två 

sista är privata. Från början önskade vi att intervjua tre vårdcentraler av varje 

huvudmannaskap för att få en jämn fördelning samt att vi kände att vi skulle 

hinna med dessa tidsmässigt. Vi fick däremot enbart tag i två privata 

vårdcentraler att intervjua vilket gjorde att uppdelningen blev därefter. 

 

2.3.3 Val av respondenter 

Att genomföra totalundersökningar är kostsamt och tar lång tid, vilket leder till 

att ett urval bör göras. Urval kan delas in i två grupper: sannolikhetsurval och 

icke-sannolikhetsurval. (Bryman & Bell, 2005) I denna studie kommer ett icke-

sannolikhetsurval att genomföras. Enligt Bryman och Bell (2005) brukar de urval 

som inte sker utifrån sannolikhetsprinciper inordnas under paraplybegrepp icke-

sannolikhetsurval. Begreppet omfattar flera olika urvalsstrategier exempelvis 

bekvämlighetsurval, snöbollsurval, strategiskt urval och experturval. 

 

Christensen et al. (2010) menar att ett icke-sannolikhetsurval är lämpligt att 

använda då studien är kvalitativ och behöver respondenter vilka innehar specifik 

kunskap och information. I denna studie har valet av landsting och vårdcentraler 

skett genom ett bekvämlighetsurval. Där både landstinget och vårdcentralerna 

valdes på grund av dess närhet till universitetet. Då ett bekvämlighetsurval gjort 

medför detta att möjligheten till att statistisk generalisering minskar då de som 

intervjuats inte kan anses vara representativa för den större populationen 

(Bryman & Bell 2005). Urvalet på de olika vårdcentralerna har däremot skett 

genom ett strategiskt urval där personer med relevant kunskap intervjuats. 

 

Vi startade arbetet med att undersöka vilka som arbetar på en vårdcentral och 

som därför är möjlig att intervjua. Då arbetet handlar om styrning och mål 

kändes det logiskt att intervjua någon i ledningen för vårdcentralerna, vilket 

medförde att verksamhetscheferna kontaktades. Efter intervjuerna med dessa 

kände vi att mer information behövdes för att förstå vilka krav som ställs på dem 
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utifrån och varför dessa finns, därför intervjuades även personer som innehar en 

chefsposition på Landsting Kronoberg, Capio och Achima Care. Nedan finns en 

tabell över respondenterna vi intervjuat. 

 

Tabell 2: Intervjuguide 

Arbetsplats Respondent Titel Tidpunkt Typ  

Landstinget 

Kronoberg 

Ewa Alteborg Primärvårdschef/ 

Centrumchef 

130502 Personlig 

Lenhovda/Åseda Lolita 

Korzonek 

Verksamhetschef 130409 Personlig 

Rottne/Braås Maria 

Jeppsson 

Verksamhetschef 130405 Personlig 

Dalbo Erica 

Eriksson 

Verksamhetschef 130403 Personlig 

Achima Care, 

Karlkrona 

Maja Sjöberg Chef 

Verksamhets-

utveckling 

130520 Telefon 

Achima Care, 

Älmhult 

Lisbeth 

Göransson 

Verksamhetschef 130408 Personlig 

Achima Care, 

Karlskrona 

Anna 

Mellmark 

Ekonomichef 130716 Telefon 

Capio 

Närsjukvård 

AB, Göteborg 

Daniel 

Olsson 

Vice VD/ 

Ekonomichef 

130510 Telefon 

Capio, 

Hovshaga 

Helene 

Elmlund 

Verksamhetschef 130404 Personlig 

 

2.4 Analysmetod 

Yin (2007) menar att en fallstudieanalys kan genomföras med flera olika 

tekniker. Det är även upp till forskaren att dela in all insamlad data i till exempel 

olika tema för att det tydligt ska framgår vad som framkommit under studiens 

gång, detta styrks om det även finns en logisk ordningsföljd. Att analysera en 

fallstudie är svårt och att tyda insamlad data kan vara en komplicerad uppgift. 

(Yin, 2007) Merriem (1994) anser också att det är en komplex process att 

analysera information då man till exempel går fram och tillbaka mellan 

beskrivningar och tolkningar. Det är inte en logisk process att analysera och 

strukturera upp information utan resultatet är beroende av forskarens inställning 

och intuition. 
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Enligt Merriem (1994) finns det flera sätt att analysera insamlad data exempelvis 

genom att finna mönster, vilket vanligtvis är enkelt för en forskare att finna. Ett 

annat är att sammanställa data som liknar varandra i samma grupp, vilket även 

kan ske på olika nivåer. Först ska en gruppering ske sedan en konceptualisering 

på den data som visar liknande mönster.  Denna sammanställning innebär först 

att man sorterar data för att sedan på en högre nivå analysera, flytta runt och 

revidera grupperna. Efter dessa steg har grupper skapats vilken grundas på och 

ingår i den empirin (Glaser & Strauss, 1967).  

Efter dessa steg kan en korsanalys genomföras då man först går igenom de 

enskilda fallen för att få så mycket kunskap som möjligt av dessa, för att sedan 

jämföras. Forskaren kan analysera flera fall samtidigt vilket skapar en ökad 

möjlighet för generaliserbarhet inom till exempel andra situationer än den 

utredda. Analysering i en flerfallstudie utförs på samma sätt som i en 

enfallstudie, dock sker den med en större mängd data. Det skiljer sig alltså åt i 

hantering av data. (Merriem, 1994) Miles & Huberman (1984) beskriver en 

analysmetod som kallas ”oordnad meta-matris” där man analyserar intressanta 

variabler, vilka även kan innehålla citat, nyckelord eller illustrationer, i till 

exempel tidsordning eller efter hur tydlig den variabel är man vill analysera. 

Genom detta kan mönster upptäckas mellan olika variabler.  

Då vår mängd insamlad data var stor började vi med att gå igenom den fall för 

fall, vilket gjorde att en första struktur skapades för analyskapitlet. Därefter 

jämförde vi de olika fallen tillsammans för att finna likheter och skillnader i 

intressanta variabler och se om den första strukturen var lämplig eller behövde 

ändras. Strukturen ändrades och en korsanalys började då jämförelser mellan de 

olika fallen och teorin skrevs.  Beskrivningar och tolkningar blandas för att ge en 

så logisk text som möjligt, med tydliga kategoriseringar. 

2.5 Studiens kvalitet 
För att kunna visa på en studiens kvalitet är det viktigt att författarna kan visa på 

att studien genomförts på ett korrekt sätt. För att en studie ska vara trovärdig är 
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det viktigt att de resultat som presenteras grundar sig på korrekta metoder och 

tillvägagångssätt. (Denscombe, 2009) 

 

2.5.1 Kvalitetsdimensioner  

Då kvantitativa studier genomför sker detta vanligtvis genom att studiens 

reliabilitet och validitet bedöms. För att bedöma kvalitativa studier är det också 

möjligt att använda reliabilitet och validitet, även om det finns andra åsikter om 

vilka kriterier som bör användas då kvalitativa studier bedöms (Bryman & Bell 

2005). I denna fallstudie har vi valt att använda oss av begreppsvaliditet, intern 

och extern validitet och reliabilitet, vilka Yin (2007) anser vara lämpliga för att 

säkerställa en studies kvalitet och tillförlitlighet. 

 

Det första av de fyra kriterierna, begreppsvaliditet, behandlar de begrepp och 

mått som studien bygger på. För att studien ska ses som trovärdig är det viktigt 

att de mått som studien bygger på är tillräckligt konkreta och att det inte är 

subjektiva bedömningar som ligger till grund för insamlingen av data. För att 

säkerställa begreppsvaliditeten menar Yin (2007) att det är lämpligt att använda 

sig av flera olika källor när insamling av empirisk data sker. Det är även lämpligt 

att formulera en beviskedja där det tankesätt som tagit studien från dess 

forskningsfråga till slutsatsen beskrivs. Slutligen anser Yin (2007) att det 

nyckelpersonerna i studien bör få läsa igenom ett utkast till rapporten för att 

säkerställa de fakta som presenteras är korrekta och att någon ej missförståtts. 

För att skapa tillförlitlighet för denna studie har respondenterna fått ta del av den 

information som samlats in, detta har gjorts för att säkerställa att informationen 

är korrekt och att bilden som ges överensstämmer med verkligheten. Vi har 

också valt att använda oss av rapporter och interna dokument för att skapa en 

mer komplett bild av den situation som beskrivs. Utöver detta så sker en 

ingående beskrivning av hur de olika slutsatserna dragits och på vilka grunder 

dessa nåtts. 

 

Det andra kriteriet som Yin (2007) beskriver är intern validitet, den interna 

validiteten fokuserar på de samband som finns mellan olika variabler. Det är 
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viktigt för studiens trovärdighet att de slutsatser som dras är väl underbyggda 

och att de samband som identifieras faktiskt kopplas samman de variabler som 

presenteras (Bryman & Bell, 2005). Yin (2007) visar på att ett antal lämpliga 

metoder för att försäkra sig om undersökningens interna validitet. En lämplig 

metod är att bygga upp förklaringen så läsaren har en möjlighet att själv förstå 

hur slutsatserna har dragits. Det är även lämpligt att ta upp rivaliserande 

förklaringar för att visa på alternativa synsätt. För att ytterligare styrka den 

interna validiteten menar Yin (2007) att det är möjligt att använda sig av 

mönsterjämförelser, där de empiriska mönstren som kommer fram jämförs med 

vad som förväntades. Visar det sig att de empiriska mönstren stämmer överens 

med de förväntade så kan detta styrka den interna validiteten. I denna studie har 

vi försökt bygga upp studien på så vis att det blir tydligt hur de olika sambanden 

ser ut dessutom försökt förklara varför sambanden ser ut som de gör. Utöver 

detta diskuterats andra förklaringar som kan vara relevanta för fallet och hur 

dessa kan påverka studien. 

 

Den externa validiteten är det tredje kriteriet som Yin (2007) tar upp. Den 

externa validiteten försöker ta ställning till huruvida studien kan generaliseras till 

andra fall än det som det studerats för. Då studien inte är statistiskt representativ 

går det inte att statistiskt generalisera de resultat som presenteras. Yin (2007) 

menar istället att det är lämpligare att använda sig av analytiska generaliseringar 

där resultatet kopplas till en generell teori. Då en flerfallstudie används kan 

replikation av resultatet öka den externa validiteten. Det beror på att om flera fall 

visar på samma resultat så bör det finnas en koppling som sträcker sig utanför 

det enskilda fallet. Denna studie är en flerfallsstudie där ett flertal 

undersökningsobjekt studerats, dessa har lett fram till resultat som till stor del 

påminner om varandra. Därför finns det möjlighet att generalisera inom vissa 

ramar, de offentligt drivna vårdcentralerna drivs till stor del på samma vis vilket 

medför att det går att anta att den information som används är i stort sett 

likvärdig. Inom de privat drivna vårdcentralerna kan den information som utgår 

från landstinget antas vara den samma även inom andra privatägda vårdcentraler. 
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Den företagsspecifika informationen kan dock skilja sig då den påverkas av hur 

företagets struktur ser ut, i de fall vi studerat används en liknande struktur, men 

detta betyder inte att alla företag valt ett liknande upplägg. Det bör även finnas 

svårigheter att generalisera utanför Kronoberg då uppdraget som ges till 

vårdcentralerna kan se olika ut, något som beror på vilket sätt landstingen väljer 

att utforma vården lokalt. 

 

Det sista kriteriet, reliabiliteten, handlar om en studie upprepas ska det leda till 

samma resultat (Bryman & Bell, 2005). Därför är det viktigt att ha dokumenterat 

utförandet av studien så att framtida studier kan följa samma tillvägagångssätt 

Det är även lämpligt att använda sig av ett fallstudieprotokoll där studiens olika 

moment beskrivs (Yin 2007). En annan möjlighet som Yin (2007) beskriver är 

att använda sig av en databas där data för fallstudien samlas. I denna studie finns 

de intervjufrågor som ställts tillgångliga något som antyder på vilken 

information som samlats in under de olika intervjuerna. Dessutom finns de 

dokument som använts namngivna vilket bör vara till hjälp då studien ska 

upprepas. Studiens initierades med en litteraturstudie där en referensram för den 

aktuella situationen skapades. Därefter samlades empirisk information in utifrån 

de intervjufrågor som finns tillgängliga, denna information tillsammans med 

dokument från de berörda organisationerna skapar tillsammans en beskrivning av 

den aktuella situationen. Då detta skett jämfördes det teoretiska materialet med 

den bild som det empiriska materialet gett oss av den aktuella situationen.  

 

2.5.2 Etiska överväganden 

Forskning är en viktig del för både individerna och samhällets utveckling. 

(Vetenskapsrådet, 2002) Därför anses det vara berättigat att samhället kan ställa 

krav på hur forskningen bedrivs. Det finns krav på att forskningen som bedrivs 

ska inriktas på väsentliga frågor och att den ska vara av hög kvalitet. Dessa krav 

hamnar enligt Vetenskapsrådet (2002) ofta i konflikt med de krav som ställs på 

individens skydd mot otillbörlig insyn. För att säkerställa att de krav om 

individens skydd som forskningen ställs inför kan fyra huvudkrav användas som 

utgångspunkt. 
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Informationskravet består i att forskaren ska informera de som berörs av 

forskningen om studiens syfte och de som medverkar ska veta att de medverkar 

frivilligt och har möjlighet att avbryta sitt medverkande om de önskar 

(Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie har de som medverkar blivit informerade 

om vad studien kommer handla om och att de kan välja att inte delta. 

 

Samtyckeskravet beskriver att deltagarna i en undersökning själva har möjlighet 

att bestämma om de vill medverka. De som medverkar ska därmed själva ha 

själva ha möjlighet att bestämma om, hur länge och på vilka villkor de 

medverkar. (Vetenskapsrådet, 2002) I studien har deltagarna tillfrågats om de är 

villiga att ställa upp på ytterligare intervjuer, där med ges de möjlighet att avsluta 

sitt medverkande om de så önskar. 

 

Konfidentialitetskravet tar upp att deltagarna i undersökningen ska ges 

konfidentialitet och personuppgifter ska hanteras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan få tillgång till dem (Vetenskapsrådet, 2002). I studien används inga 

personliga uppgifter utan endast uppgifter som är lämnade av personer som 

agerar i sin yrkesroll. Utöver detta har samtliga deltagare tillfrågats om deras och 

vårdcentralens namn kan användas i studien. 

 

Nyttjandekravet beskriver att de uppgifter som samlas in endast får användas för 

forskningens syfte, och får därmed inte användas kommersiellt eller i icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). Då detta är ett examensarbete 

kommer uppgifterna enbart samlas in till detta och inte användas vid andra 

tillfällen. 

 

Utöver dessa krav rekommenderas att deltagarna ska få ta del av etiskt känsliga 

avsnitt innan undersökningen publicerats. Dessutom bör de som deltagit få veta 

när undersökning kommer publiceras samt bli erbjuda en rapport av 

undersökningen. (Vetenskapsrådet, 2002) Deltagarna i studien, i linje med de 
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etiska riktlinjerna, har fått möjlighet att läsa igenom känslig information som 

framkommit under intervjun. De har även fått reda på när uppsatsen skulle 

publiceras.   

 

2.5.3 Källkritik 

Innebörden av källkritik är att kontrollera om fakta stämmer och det är även en 

samling av regler för att veta om något är sannolikt. Fakta kan komma från flera 

olika källor, till exempel Internet eller böcker, och källkritiken finns för att 

bedöma trovärdigheten av dessa. Denna bedömning grundas i fyra kriterier och 

en distinktion. Kriterierna är: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet 

medan distinktionen handlar om att skilja mellan en kvarleva och berättelse. 

Fakta bör komma från en källa som stämmer och som är “det den utger sig för 

att vara” (Thurén, 2005, s. 13). Tiden mellan händelsen och berättelsen bör vara 

så kort som möjligt för att få en aktuell fakta och den bör vara oberoende från 

andra källor. Tendensfrihet innebär att verkligheten ska visas som de är och inte 

vridas åt olika håll. Distinktionen mellan kvarleva och berättelse innebär att ett 

fingeravtryck är mer pålitligt än ett vittnesmål och att detta påverkar 

tillförlitligheten. (Thurén, 2005) Enligt Christensen et al. (2010) bör tre frågor 

ställas för att avgöra kvaliteten på källan: varför har den presenterats, vem gav 

upphov till informationen samt när släpptes informationen? 

 

Genom att använda flera olika källor finns möjlighet att styrka att den 

information som presenteras är korrekt och att författarnas personliga åsikter 

undviks. Utöver detta finns en medvetenhet om att kunskapen kan ha förändrats 

med tiden vilket innebär att främst aktuella publikationer kommer användas och i 

de fall då äldre material används kommer dessa granskas. Slutligen kommer 

vetenskapligt granskade källor användas i största möjliga mån för att de teorier 

som presenteras ska vara i linje med det konsensus som finns inom 

företagsekonomin. 
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3. Referensram 
 

 

Kapitlet börjar med att beskriva organisationers struktur, huvudmannaskap och 

det speciella med serviceorganisationer. Därefter förklaras New Public 

Management och några av dess inriktningar. Styrning och variabler av olika 

slag presenteras sedan, för att till sist behandla information samt olika mål och 

mått. 

 

 

 

3.1 Organisationsstruktur 
Arnetz (1998) menar att organisationsstruktur avser det som organisationen 

behöver för att uppnå sina mål. Enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) påverkar 

organisationsstrukturen även effektiviteten. Under den offentliga sektorns 

modernisering kritiserades den byråkratiska organisationsformen för just brist på 

effektivitet och alternativ lyftes fram, till exempel matris- och 

projektorganisationer. Inom den privata sektorn är däremot divisionsformen 

populär. Dock påpekar Rooke (1996) att en bra struktur inte automatiskt leder till 

en bra lönsamhet eller ett positivt resultat, förutsättningarna för att lyckas ökar 

däremot. 

Strukturen på en organisation kan liknas vid ett ”skelett” vilken ger 

organisationens dess form samt de regler som ska följas. Dessa regler visar vilka 

krav som ställs på agerande och uppträdande från medarbetarna inom 

verksamheten. Organisationsstruktur som begrepp avser arbetsfördelning, 

ansvarsfördelning, kontroll, samordning samt fördelning av styrsystem. Många 

organisationer är uppbyggda hierarkiskt och visar i ett organisationsschema hur 

ansvaret ligger. Främsta syftet med detta är att påverka beteende i en önskvärd 

riktning vilket innebär att verksamhetens struktur kan styra och kontrollera 

organisationen. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

3.1.1 Huvudmannaskap 

Offentliga och privata verksamheter ses på olika sett och karakteriseras därefter. 

En offentlig verksamhet kan bland annat ses som byråkratisk, långsam och trygg. 

Dessutom sker inga förhastade beslut då verksamheten även ses som stabil och 



  
 

30 

 

innehar långa vägar till att beslut fattas. Positiva egenskaper finns till exempel att 

de är plikttrogna, betänksamma och innehar en förmåga att skynda långsamt. 

Däremot finns det även negativa egenskaper vilket inkluderar avsaknad av 

flexibilitet, oförberedda för nödvändiga förändringar samt svårigheter att fatta 

beslut. (Jonsson & Skalin 1985) 

 

Jonsson och Skalin (1985) beskriver även privata verksamheter där flexibilitet, 

konkurrenskraft samt korta beslutsvägar är ord för karaktären av företaget. 

Positiva egenskaper är exempelvis nyfikenhet, viljan att arbeta extra samt vilja 

att hålla sig a-jour. Den dåliga insynen och oförmågan att förändra tankesättet är 

negativa egenskaper många privata verksamheter innehar. Den starka 

tävlingsinstinkten klassas som både en positiv och negativ egenskap då den blir 

negativ om den blir för stark. 

 

Det finns även skillnad mellan kraven på privat och offentlig vård, där avtalen 

skiljer sig beroende på ägandeskap. Den privata vården har särskilda avtal medan 

den offentliga innehar fulla delar av landstingets vårdansvar. Det privata 

vårdavtalet reglerar bland annat ekonomiska förutsättningar för organisationen 

och kan även inkludera olika volymer. Detta medför ett skydd vid landstingets 

anpassningar av ekonomi, i form av till exempel besparingar. De privata 

vårdgivarna kan även välja sina egna leverantörer och finna affärsrelationer på 

lång sikt, vilket de offentliga inte har möjlighet att göra. (Panfilova, 2013) 

Finansieringen mellan privat och offentliga vårdgivare skiljer sig minimalt i 

många fall. Detta då patienterna inte ska drabbas av vårdgivare de väljer. En stor 

skillnad finns dock och det är de privata vårdgivarnas möjlighet att behandla 

patienter vilka betalar privat. Privatbetalande patienter innehar en önskan att få 

en annan prioritering på vården och kan därför betala för vården genom en 

sjukvårdsförsäkring eller direkt. Denna prioritering kan dock bryta mot 

principerna, vård fördelad efter behov och på lika villkor, vilka är grundläggande 

för vården. (Panfilova, 2013) 
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3.1.2 Serviceorganisationer 

Serviceorganisationer skiljer sig ifrån tillverkande verksamheter på flera sätt, 

bland annat genom att en produkt kan lagras vilket en tjänst inte kan. Detta 

medför att tjänsteföretag kan tjäna pengar på att sälja varor i framtiden vilket är 

omöjligt för ett tjänsteföretag. Resultatet av detta är därför att en minimering av 

resursslöseri och outnyttjade resurser är vitalt för överlevnad. Kunskap och 

skicklighet i att planera samt schemalägga personal är även därför viktigt för 

tjänsteföretag, utbudet ska matcha efterfrågan. Ytterligare en skillnad i egenskap 

är att serviceorganisationers kostnader vanligtvis är fixerade under kort sikt, 

vilket påverkar lönsamheten och kan ställa till ekonomiska problem under 

lågsäsonger. I dessa situationer är dock företagen motvilliga att avskeda anställda 

då moralen påverkas hos den resterande personalen samt att eventuella 

nyanställningar senare medför ytterligare kostnader. Kvalitet kan även det vara 

svårt att kontrollera för ett serviceföretag, då tjänsten inte kan granskas i förväg. 

Dessutom är åsikten om tjänstens kvalitet vanligtvis subjektiv, något som gör 

kvalitetsarbetet ännu mer komplext.  Detta är något som inte serviceföretag inom 

hälso- och sjukvården får ignorera, då människor kan drabbas negativt av dåligt 

utförda tjänster. (Anthony och Govindarajan, 2007) 

 

3.1.3 ”New public management” 

New public management (NPM) är ett begrepp som används för att beskriva ett 

modernare sätt leda offentliga organisationer på ett mer effektivt och 

marknadsmässigt sätt. Hood (1991) menar att NPM kännetecknas av fyra olika 

trender. Nämligen en önskan av att sakta ner eller minska de offentliga 

utgifterna, öka privatiseringen inom den offentliga sektorn, utveckla 

automatisering inom produktion och distribution av offentliga tjänster dessutom 

en önskan om att utveckla en mer allmängiltig mall för hur den offentliga sektorn 

bör styras. 

 

Almqvist (2006) berättar att det finns många olika åsikter till varför NPM 

utvecklades. Det kan ha berott på att den offentliga sektorn växte och det fanns 

ett behov av att sakta ner eller minska hur stor den offentliga sektorn hade blivit 

(Hood, 1991). Det finns även andra åsikter om varför NPM utvecklades, det kan 
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ha berott på ett behov av nya styrmodeller då omvärlden förändrades och därmed 

gjorde de gamla modellerna föråldrade. En annan faktor som kan ha påverkat är 

att mer marknadsliberala idéer fick ett större inflytande över den offentliga 

sektorn. Det skulle också kunna ha berott på en förändring i hur organisationer 

såg på styrning, uppföljning och redovisning. (Almqvist, 2006) 

 

Idéerna som ligger till grund för NPM är hämtade från näringslivet och består av 

ett antal olika delar vilka de olika förespråkarna väljer att betona olika mycket 

(Hood, 1991). Det finns dock ett antal områden som nämns i samband med 

NPM-filosofin. De gigantiska offentliga enheterna bör brytas ner i mindre 

styrbara enheter. Detta leder till mer överblickbara enheter som kan anpassas 

efter hur marknaden ser ut. (Almqvist, 2006) De mindre enheterna kan därefter 

styras med hjälp av målstyrning där politikerna sätter de mål som ska uppnås. 

Hur dessa mål sedan ska uppnås beslutar den enheten som har fått i uppdrag att 

genomföra dem om. De mål som sätts bör vara produktionsorienterade samtidigt 

som de är mätbara, då detta leder till att det är produktionen som mäts och inte 

hur själva processen för att nå resultatet ser ut. (Hood, 1991) Indelningen i 

enheter och målstyrning leder också till att det finns en större möjlighet att 

utkräva ansvar om de mål som satts inte uppfylls (Hood, 1995). 

 

Utöver de nämnda delarna bör det finnas ett större fokus på disciplin och 

resursutnyttjande något som kan nås genom en ökad konkurrens med hjälp av 

offentlig upphandling och liknande. Att låta företag konkurrera om de olika 

tjänsterna som den offentliga sektorn ska tillhandahålla kan en ökad 

produktivitet och effektivitet skapas, dock så finns det de som menar att 

konkurrensen kan leda till sämre kvalitet och oro bland personalen. Vidare 

nämns att om produktionen sker åtskild från den beställande enheten kan en ökad 

specialisering ske där större flexibilitet och kostnadsbesparingar är möjliga. Det 

leder dock till mer administration och eventuellt till att kompetensen till att 

själva utföra produktionen försvinner från organisationen. (Almqvist, 2006) 

Slutligen bör de offentliga organisationerna använda sig av en ledningsstil från 
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den privata sektorn, något som leder till en större flexibilitet och möjlighet att 

utnyttja PR i större utsträckning. (Hood 1991) 

3.1.3.1 Decentraliserade organisationer 

Under de senaste århundradena har det både funnits trender mot centralisering 

och decentralisering (Frenckner, 1989). Decentralisering kan skapas på två olika 

sätt antingen genom horisontell eller vertikal decentralisering. I horisontell 

decentralisering flyttas kontrollen till personer med expert kunskaper och som 

ansvarar för utvecklingsarbetet inom området. Till skillnad från horisontell 

decentralisering flyttas den hierarkiska makten nedåt i den vertikala 

decentraliseringen. I den privata sektorn sker detta vanligtvis genom att 

organisationen divisionaliseras och de nya enheterna tilldelas resultatansvar. 

Enheterna kan därefter verka ganska fritt inom förutbestämda gränser. 

(Brorström et al., 1998) 

 

Decentralisering uppnås genom att en verksamhet målmedvetet delas upp i 

mindre, helst överblickbara, enheter (Berlin & Kastberg, 2011). När 

organisationen delas upp sker indelningen vanligen efter produktgrupper eller 

geografiskt läge. Inom kommunalverksamhet där mycket av aktiviteterna består 

av tjänster brukar uppdelning ske efter tjänsteslag (Frenckner, 1989). Styrningen 

från högsta ledningen inriktas på målstyrning, dessa mål har de underlydande 

sedan ansvar för att nå. Detta är något som vanligen sker genom att 

organisationens olika enheter får resultatansvar (Frenckner, 1989). Genom att 

decentralisera organisationen blir beslutsvägarna kortare och organisationen blir 

hierarkiskt plattare. (Frenckner, 1989) Att utnyttja sig av decentralisering kan 

leda till bättre tjänster då lokala enheter har större kännedom om vilka lokala 

behov som finns. De har också större möjlighet att agera så att de lokala behoven 

kan uppfyllas. (Mays et al., 2010) Dessutom befinner sig beslutsfattare och 

specialister närmare varandra och har därmed större möjlighet att finna nya sätt 

att arbeta på (Frenckner, 1989). Decentraliseras organisationen finns det dock 

risk för att organisationen blir mindre effektiv då en centraliserad organisation 
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kan koordinera resurser och aktiviteter över ett större område, vilket kan leda till 

skalfördelar (Mays et al., 2010). 

 

För att vara säker på att de decentraliserade enheterna verkar i organisationens 

intresse behöver de övervakas.  Brorström et al. (1998) menar dock att beroende 

på hur övervakningen används så kan den påverka hur organisationens förmåga 

att till decentralisering. Väjer den överordnade enheten att använda 

övervakningen för att korrigera beslut som anses vara felaktiga, minskas 

decentraliseringen då det i praktiken blir den överordnade enheten som har 

ansvaret. På samma vis leder det till ökad centralisering om övervakningen 

används för att se vart enheten behöver ytterligare styrning. För att 

övervakningen ska leda till ökad decentralisering menar Brorström et al. (1998) 

att övervakningen ska användas för att studera vilka ytterligare resurser som 

enheten behöver för att kunna fatta korrekta beslut. (Brorström et al., 1998) 

3.1.3.2 Beställar-utförarmodellen 

Beställar-utförarmodellen innebär att en uppdelning mellan politikern och 

verksamhetsföreträdaren sker, där beställarverksamheten sköts av politikern och 

utföraren är fri att agera hur denna vill utan att behöva bli påverkad av den 

politiska styrningen (Aidemark, 2004). Modellen blev populär då den offentliga 

sektorn ansågs vara ineffektiv och att politikerna ansågs vara för involverade i 

själva styrningen av verksamheten. Genom att utnyttja sig av beställar-

utförarmodellen fick politikerna istället två olika roller i form av företrädare samt 

att styra verksamheten. (Hallin & Silverbo 2003) Politikerna ska i sin roll som 

företrädare undersöka vilka behov och åsikter som finns bland befolkningen för 

att sedan i enighet med de politiska värderingarna de företräder utforma lämpliga 

krav och prioriteringar för verksamheten (Granberg 1998). Beställandet av 

vården görs sedan där de krav och behov som framkommit och upphandlas och 

den mest lämpliga utföraren får i uppdrag att tillhandahålla tjänsterna (Siverbo, 

2004). Utföraren har därefter ansvar för de resurser som krävs och för att 

produktionsprocessen fungerar effektivt. Genom denna typ av styrning blir både 

ansvar och arbetsuppgifter klart definierade (Granberg 1998). Där beställaren 
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fokuserar på vad som ska göras medan utföraren får besluta om hur de skall gå 

till väga för att genomföra uppdraget (Hallin & Silverbo 2003). 

3.1.3.3 Konkurrens 

För att marknaden ska vara konkurrenskraftig krävs det att fler aktörer än en 

befinner sig på den. Det måste även vara ett fritt tillträde för nya aktörer att 

komma in på marknaden, vilket skapar ett sätt att urskilja de effektivaste 

företagen. (Vickers & Yarrow, 1988). En marknad med konkurrens måste även 

ha tillgång till information om exempelvis pris och kvalitet, någon som köpare 

och säljare borde ha samma tillgång till. Konkurrens på en marknad kan leda till 

att utbudet bättre passar kundernas önskemål eller skapar nya marknader för 

diverse företag. Detta innebär att konkurrens har flera olika syften, till exempel 

minska kostnaden för samma kvalitet och öka kvaliteten genom ökad mångfald 

samt valfrihet. (Muren, 1995) Jonsson (1993) påpekar att den viktiga faktorn för 

konkurrens är att företagen konkurrerar på samma villkor, offentliga och privata 

verksamheter ska alltså ha lika villkor och ge samma service vilket även ska 

utföras med samma kvalitet. 

Panfilova (2013) menar att en marknad där både offentliga och privata aktörer 

finns skulle medför stora omstruktureringar för de offentliga aktörerna. Detta då 

servicen de erbjuder skulle behöva marknadsföras, beräknas samt prissättas. De 

offentliga aktörerna har inte tillgång till den finansiering som en privat aktör har 

och kan dessutom inte minska kostnader genom personalrelaterade åtgärder på 

det sätt som en privat aktör kan. Resultatet av detta är att den offentliga aktören 

inte är konkurrenskraftig och kan riskera att stängas ner. Westander och 

Lappalainen (1994) skriver att patienter från socialt belastade miljöer, till 

exempel med språksvårigheter, kan anses vara mer krävande vilket kan påverka 

de privata aktörerna genom att de väljs bort. Dock finns ersättningar för 

socioekonomiska faktorer som ska kompensera extrakostnader och ge alla 

samma möjligheter till vård. 
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3.2 Styrning och rapportering 
Styrning innebär att medvetet försöka påverka en organisation att nå ett eller 

flera mål, målen kan ha satts upp av den som styr eller av en annan part. För att 

styra kan ett flertal olika styrformer användas vilka mer eller mindre direkt 

påverkar hur organisationen ska genomföra sina uppgifter. (Frenckner, 1989) 

Brorström et al. (1998) menar att det finns i alla fall två utpräglade sätt att styra 

en verksamhet nämligen beteende-styrning och resultatstyrning. Styrningen kan 

också ske som en kombination av dessa där arbetet är mer eller mindre direkt 

styrt. Då en organisation använder sig av resultatstyrning behöver de som 

försöker styra inte ha full förståelse för hur själva produktionen går till. Däremot 

finns det ett behov av att kunna mäta resultatet av det som skapats av den styrda 

enheten. Behovet av att mäta medför att den resultatbaserade styrningen blir 

historisk och bygger på uppföljning av verksamheten. Denna styrmodell är 

lämpligt om det inte går att utforma regler för hur alla möjliga situationer som 

kan uppkomma ska hanteras. Som motsats till resultatstyrningen är beteende-

styrningen lämplig om den som ska styra har perfekt kunskap om 

orsakssamband. Då den styrande personen har möjlighet att utforma de rutiner 

som krävs för att produktionen ska genomföras. (Brorström et al., 1998) Det är 

inte speciellt vanligt att en organisation endast använder sig av en typ av styrning 

utan att organisationen använder sin av olika former av styrning. Vanligen sker 

detta genom att ledningen använder sig av mål- eller resultatstyrning, medan 

längre ner i organisationshierarkin blir det allt vanligare med regelstyrning eller 

direkt styrning. (Frenckner, 1989) 

 

Ansvaret för styrning av hälso- och sjukvård ligger på politikerna, vilka 

bestämmer organisationens mål och riktlinjer. Överallt inom landstingets 

verksamhet finns det politiska ansvaret och storleken på det beror på position 

inom organisationen. Den offentliga sektorn sköts på detta sätt och beslut tas i 

olika utskott och arbetsgrupper. (Brunsson 1981; Lundquist 1997) Denna 

styrning sker både på nationell och regional nivå. På den nationella nivån sker 

den med hjälp lagar, uppföljning, kontroll och med ekonomiska bidrag. 

Styrningen sker även på regional nivå, då framförallt med olika mål och riktlinjer 
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för hur sjukvårdens omfattning och inriktning ska vara. (Hallin & Siverbo, 2003) 

Den administrativa styrningen inom offentliga verksamheter är komplex då 

administrativa beslut så som effektivisering eller rationalisering ställs mot den 

demokratiska processen och politiska beslut. Detta kan medföra att beslut tas 

som inte är det bästa för organisationen utan som orsakar minst kritik från väljare 

och personal. Ett resultat av detta kan bli att styrningen skadas av för långa 

diskussioner eller kompromisser. (Anell & Claesson, 1995) Här ska även 

cheferna påverka de anställa att arbeta för att nå de mål och strategier som 

politiker och andra intressenter beslutat om. För att åstadkomma detta används 

vanligen verktyg såsom budget, ekonomisk uppföljning, olika personal processer 

samt intern kontroll. (Hallin & Siverbo, 2003) 

 

Inom de olika områdena i den offentliga sektorn finns det vanligtvis ett 

dominerande yrke där ett gemensamt synsätt påverkar enhetens kultur och 

värderingar. Det dominerande yrket har en tendens att forma företagskulturen, 

något som kan leda till spänningar mellan olika grupper inom en organisation. 

(Stewart, 1988) Så är det även inom hälso- och sjukvården där det är många 

olika aktörer som deltar i styrningen, formellt sett är det politikerna och därefter 

administratörerna som har den beslutsfattande auktoriteten (Hallin & Siverbo, 

2003). Läkare har dock en professionell yrkeskunskap vilket ger dem möjlighet 

att själva fatta beslut som kan ha inverkan på verksamheten (Berlin & Kastberg, 

2011). 

 

Utöver dessa aktörer finns även den professionella styrningen vilken ansvarar för 

de olika vårdprocesserna. Vårdpersonalen ansvarar för att vården bedrivs på 

bästa sätt och i enlighet med vetenskapligt konsensus. Den professionella 

styrning består av läkare och annan vårdpersonal vilka bestämmer när, hur och 

av vem som patienterna ska behandlas. Även inom den professionella styrningen 

finns det en hierarki där chef- och överläkare har en större auktoritet än sina 

underlydande. Denna hierarki bygger på den professionella kunskapen som de 
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olika personerna besitter, där en överläkare förväntas ha en större kunskap än en 

AT-läkare och så vidare. (Hallin & Siverbo, 2003) 

 

Då verksamheten är komplex kan det vara lätt för de tre olika aktörerna att 

hamna i konflikter med varandra eftersom de drivs av olika saker. Detta betyder 

att då de olika aktörerna försöker fullgöra sina arbetsuppgifter uppstår en 

konflikt där beslut tagna av politiker och administratörer ställs mot professionens 

normer och värderingar. (Hallin & Siverbo, 2003) De administrativa 

styrmodeller som används har därför ofta svårt att förändra arbetssättet då de 

flesta som arbetar inom vården arbetar utifrån professionens värderingar. På 

grund av att personalen arbetar utifrån dessa beteendemönster, brukar 

styrmodellerna sällan den effekt som var avsedd. (Berlin & Kastberg, 2011) 

 

3.2.1 Ekonomistyrning 

Ekonomi definieras av Hallin & Siverbo (2003) som ”hushållning med knappa 

resurser” vilket innebär att samhällets ekonomiska resurser inte tillgodoser alla 

behov som finns. Detta innebär även att ekonomisk tillväxt är en förutsättning av 

ökad välfärd. Enligt Brorström et al. (1998) kommer dock offentliga 

verksamheter vilka producerar tjänster och varor vara olönsamma. Anell (1990) 

anser att hälso- och sjukvårdens processer kan ses med två olika perspektiv: den 

tjänsteproducerande och dels den professionella aspekten. Denna bransch 

producerar främst tjänster och skiljer sig emot vanliga tjänsteproducerande 

verksamheter inom tre punkter. 

- Svårigheter att mäta output (resultat av hälsoeffekter och 

omvårdnadsaspekter) 

- Svårt att skilja konsumtion från produktion i interaktionen mellan patient 

och vårdgivare. 

- Immateriella tjänster, tjänster som inte kan lagras vilket skapar känslighet i 

variation av efterfrågan. Denna skillnad i efterfråga kan skapa problem 

för vårdgivarna då avdelningar måste anpassa sin kapacitet snabbt. 
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Enligt Lindvall (2011) är definitionen på styrning ”att med hjälp av ekonomisk 

information försöka uppnå ett önskvärt beteende bland organisationens 

medlemmar”. Denna definition menar att begränsningar till enbart ekonomisk 

information inte är möjlig utan även mänskligt beteende måste innefattas då 

utfallet inte kan vara självklart eftersom allt sker genom mänskligt agerande. 

Därför kan organisationer öka sin förståelse och kunskap om möjliga utfall 

genom ökad kunskap om mänskligt beteende. Brorström (1989) anser att 

styrning innebär att leda, motivera och följa upp avvikelser, vilket ger syftet att 

utveckla verksamhet, ekonomi och organisation genom önskemålen som 

ledningen har. Aidemark (1998) menar att ekonomistyrning innebär att någon 

styr och någon blir styrd men även utformning av ansvarsstruktur, 

kostnadsfördelning och genomförande av processer som budgetering och 

kontroll/uppföljning. 

Ekonomistyrning används av chefer inom företagen för intern styrning och 

började användas när hänsyn togs till finansiella mått om verksamheten. Tidigare 

låg fokus på kostnader till exempel arbete, material och produktionskostnader. 

Svårigheten var att allokera och placera ut kostnaderna på varje enhet, att 

bestämma rätt produktionskostnad. Utveckling skedde och det viktiga blev nu att 

cheferna fick rätt information för att planera och kontrollera. (Scapens, 1991) 

 

Ekonomistyrning kan delas in i fem viktiga områden vilka är planering, 

kostnadsklassificering, kontroll, kostnad och divisionaliserade organisationer. 

Inom planering är det viktig med beslut inom produktmix, volym och relevanta 

kostnader för vad dessa beslut kostar medan kostnadsklassificeringar handlar om 

fasta/rörliga kostnader, kostnadsestimeringar och kostnadsprognoser. Ansvar, 

budgetering och standardkostnader är viktig för att inneha kontroll på 

verksamheten och kostnad innebär kostnadsallokering och arbetskostnad. Det 

sista området är divisionaliserade organisationer där utvärdering av prestationer 

samt internpriset är det viktiga. (Scapens, 1991) 
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3.2.1.1 Budgetering 

I tidigare forskning uppfattades kontroll inom organisationer som en 

administrativ process ”designed to regulate the activities of organization 

participants and, by implication, output” (Mills, 1983, p. 445). Vår förståelse för 

kontroll har därför handlat om variabler som införs av ledningen för att 

kontrollera och övervaka uppförande samt output som detta för med sig. 

(Merchant, 1985; Birnberg & Snodgrass, 1988). Dessa variabler kan kallas 

byråkratiska och är till exempel budgetar, regler eller belöningssystem. 

(Hopwood, 1976; Hellriegel & Slocum, 1986). Enligt Ouchi (1979) och 

Merchant (1985) är det önskvärt med mindre formella kontrollmedel då de 

formella exempelvis inte klarar av kraven från anställda. Som grund för att styra 

en verksamhet används vanligen redovisning och budgetering tillsammans med 

kalkylering och strategisk planering (Frenckner, 1989). Inom kommuner och 

landsting förknippas vanligen styrning ofta budget vilken beskriver hur de 

tillgängliga resurserna ska fördelas till de som har behov av dem. Eftersom 

kommunerna ofta saknar marknad har budgeten i många fall fått överta den 

rollen genom att tilldela resurser utifrån de behov som anses finnas. (Brorström 

et al., 1998) Budgetar är bra kontrollmekanismer då de fungerar som en output 

kontroll. Detta genom att mål bestäms och mätningar genomförs, för att 

undersöka hur nära de är från målen. (Abernethy & Stoelwinder, 1995) 

De formella delarna inom ekonomistyrning kallas vanligtvis för ekonomisystem. 

(Aidemark, 1998) Detta kan beskrivas som ett informationssystem med 

uppgiften att ge organisationens ledning ”relevant beslutsinformation av 

ekonomisk karaktär”. (Magnusson & Forsberg, 1984) I ekonomisystemet ska 

viktig data finnas samt hur denna bearbetas och används inom diverse rapporter 

och budgetar med mera. Processerna som sker på rutin inom ett ekonomisystem 

är redovisning, produktkalkylering och budgetering vilket även är de delar som 

ett ekonomisystem vanligtvis innehåller. Sker processen via datorer kan även 

begränsningar finnas för hur, när och var användaren kan registrera, koda och 

rapportera. (Aidemark, 1998) En av de negativa delarna med budgetering är att 

mycket tid läggs ner på en uppgift som i slutändan inte är speciellt värdefull. 
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Detta är vanligt då en budget innehar många olika syften och kan snabbt bli 

inaktuell. Dock är budgeten fortfarande viktigt inom organisationer med 

kostnadsenheter eller resursfördelningssystem, då enheterna kan få kunskap om 

de tillgängliga resurserna och använda dessa. (Lindvall, 2011) Budgetens roll 

inom offentliga verksamheter är inte enbart beroende av lagar och förordningar 

utan också traditioner. Traditionellt sett används budgeten för resursfördelning, 

samordning och kontroll men även som en styrande funktion då offentliga 

verksamheter inte inriktar sig mot någon marknad. (Brorström et al. 1998) 

 

I en svensk forskningsrapport sägs det att budgeteringens främsta roll är 

definitionen av ansvar och möjligheter att mäta ansvar i relation med 

prestationer. Många hävdar annars att budgetens vitala roll är att planera. Ses 

däremot budgeten som en ram med möjlighet att agera efter egna åsikter kan 

dessa två definitioner samverka. Detta då ett ansvar finns efter budgetperiodens 

slut att prestationerna som skett ska motsvara de som budgeterats, vilket kan 

kallas för prestationsstyrning eller målstyrning. Nackdelen med detta 

styrningssätt kan vara att detaljnivån skadas. (Bergstrand & Olve, 2002) 

Då en budget ställs upp i en kommun eller ett landsting finns det vanligen två 

olika modeller som kan användas. Antingen används en behovsorienterad modell 

där man utgår ifrån de behov som finns och därifrån bestäms det vilken skatt och 

låntagning som krävs för att kunna tillgodose behoven. Används inte den 

behovsorienterade modellen kan budgeten bestämmas genom att en 

resursorienterad modell används. I denna modell bestäms först skatten och vilka 

resurser den kommer inbringa. Resurserna fördelas därefter till de olika 

förvaltningarna, då den resursorienterade modellen används hamnar ekonomin i 

fokus något som gör att fokuseringen på behoven flyttas ner. Om en 

resursorienterad modell används brukar det endast ske små förändringar i hur 

resurserna fördelas mellan de olika verksamheterna. (Brorström et al., 1998) 
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3.3 Information 

Heide et al. (2005) översätter ordet kommunikation med överföring av 

information. Medarbetarnas vetskap och åsikter påverkas av den information 

som ledarna väljer att ta upp och meddela. Mängden information som 

vidarebefordras kan dock påverkas av tidsbrist vilket leder till krav på tillit om 

att alla fått veta det de behöver. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) krävs 

kommunikation inom verksamheten så länge människor arbetar och kräver 

samordning. De använder även sig av en definition där kommunikation är ”den 

process där personer eller grupper skickar meddelanden till varandra”, där 

meddelanden kan kallas som information. 

En form av kommunikation skapas genom mål och planer, då dessa kan 

användas för att visa budskap genom hela organisationen. De ekonomiska 

rapporter som används litar vissa på fullt ut och andra ifrågasätter allt. En 

medelväg är optimalt där rapporterna används men analyseras med sunt förnuft, 

informationen i dessa ska även vara värdefull. (Kullvén, 2001) Information ska 

vara lätt att ta till sig och tas emot i lagom mängd, annars riskeras informationen 

att gås förlorad. Den viktiga informationen måste synliggöras och en lagom 

mängd ger mottagaren chans att ta till sig den samt öka sin kunskap. (Lindvall, 

2011) 

I krävande och osäkra situationer krävs det att mängden information ökar för att 

beslut ska kunna fattas, problem kan då definieras och lösas samt kan 

inriktningar väljas. Företagsekonomin framhåller informationens betydelse när 

det kommer till att leda verksamheter genom ekonomisk information. För att nå 

målöverensstämmelse, öka produktivitet och effektivitet är tillgång och 

användning av information en central del. (Lindvall, 2011) Information är, enligt 

Jacobsen & Thorsvik (2002) även viktigt för styrning och kontroll av 

verksamheten. Ledningen måste stödja eller reagera på händelser som sker vilket 

är möjligt genom ett starkt informationsflöde. 



  
 

43 

 

3.3.1 Mål och mått 

Offentliga organisationer använder sig ofta av komplexa mål. Dessutom är de 

vanligtvis många och vaga samt prioriteras många aktiviteter olika vid samma 

tidpunkt. (Christensen, 2005) Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att mål 

påverkas av den politiska styrning som finns inom offentliga verksamheter och 

är därför kompromisspräglade. Detta medför att hänsyn måste tas till olika 

åsikter i större utsträckning än i en privat organisation, till exempel då en 

offentlig organisation ska drivas kostnadseffektivt och uppfylla demokratiska 

krav som krav på lika behandling samtidigt. 

 

Enligt Holmblad-Brunsson (2005) kan mått användas på olika sätt exempelvis 

till att kontrollera, ha som underlag för beslut samt visa ordning och reda. 

Mycket går dessutom att mäta, dock handlar mycket om finansiella mått. 

Däremot finns det ledare som även fokuserar på annat men de finansiella måtten 

måste tas hänsyn till i styrningen. Mått visar inte allt men allt mätande görs för 

att möjliggöra effektiviserande av verksamheten. Observationer och jämförande 

är vitalt men dessa visar inte alltid sanningen. Olve et al. (2004) menar att 

offentliga organisationer använder olika nyckeltal och prestationsmått för 

jämförelser mellan sig. Jönsson & Rehnberg (1987) säger att begrepp som 

”kostnad per besök” kan användas som prestationsmått men visar egentligen inte 

exakta kostnader för patienterna då dessa är omöjliga att räkna fram, istället är de 

framtagna snittkostnader. Samband finns mellan dessa svårigheter och de med att 

definiera sjukvårdens produktion, ett problem då dessa mått är viktiga underlag 

för verksamhetens beslut. 
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FIGUR 3.3.1 Hur leder referensramen till empirin 

 
 

För att kunna undersöka vilken information och mått som används inom 

vårdcentralerna måste vi veta hur de styr verksamheten. För att vi ska ha 

möjlighet att förstå varför den interna och administrativa styrningen ser ut som 

den gör behöver vi ha förståelse för hur organisationen är uppbyggd. Därför kan 

vi genom att börja med att studera organisationens uppbyggnad få en förståelse 

för varför styrningen ser ut som den gör. Då styrningens utformning är känd kan 

sedan utformningen av målen och måtten förklaras.  
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4. Empiri 
 

 

Här förklaras först Landstinget Kronoberg och dess uppbyggnad för att sedan 

beskriva vilka krav vårdvalet har på de olika vårdgivarna. Därefter skildras den 

information som framkommit i de olika intervjuerna uppdelade i offentlig och 

privat verksamhet.  

 

 

4.1 Landstinget Kronoberg 
Landstinget Kronoberg (LtK) inkluderar åtta kommuner och ca 180 000 

medborgare. LtK strävar efter att bli ett kvalitetsstyrt landsting och arbetar efter 

visionen ”Ett gott liv i ett livskraftigt län”. (Vårdval Kronoberg, 2013) 

 

4.1.1 Uppbyggnad 
Det högsta beslutande organet inom Landstinget är landstingsfullmäktige där det 

även finns patientnämnden, landstingets revisorer, organisationsutskottet, 

valberedningen och folkhälsoutskottet. LtK omsätter cirka 3,9 miljarder kronor 

och har över 5000 anställda. Samordning och ledning av förvaltningen sker från 

landstingsstyrelsen på den politiska sidan. Uppbyggnaden av LtK innefattar nio 

olika centrum och dessa visas i figuren nedan. 

 
Figur 4.1.1 - Landstingets uppbyggnad. Baserad på figur från Landstingets hemsida. 

Källa: Internet 3 
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Varje enskilt centrum leds av en centrumchef vilken är underordnad 

landstingsdirektören, de är även en del av ledningsgruppen. Utöver dessa ingår 

även fem strategigrupper och en medicinsk kommitté i ledningsgruppen. Den 

medicinska kommittén arbetar med frågor och skriver processinriktade riktlinjer 

sett ur ett helhetsperspektiv för olika diagnosgrupper. (Vårdval Kronoberg, 2013) 

Det är LtK:s skyldighet att erbjuda vård enligt Socialstyrelsens stadgar om God 

Vård. Detta innefattar att alla ska ha rätt till lika vård enligt hälso- och 

sjukvårdslagen och de nationellt fastställda prioriteringsprinciperna. För att få 

vara en leverantör inom primärvården krävs det att flera grundläggande krav 

uppfylls och det måste finnas ett godkännande av landstinget på att dessa krav 

uppfylls. Efter detta skrivs ett avtal mellan leverantören och landstinget som styr 

verksamheten. (Vårdval Kronoberg, 2013) 

 

4.2 Vårdval 
Landstinget i Kronoberg har som ambition ”[…] att skapa bästa tänkbara 

förutsättningar för en god vård på lika villkor som utgår från patientens behov.” 

För att driva en vårdcentral i Kronoberg så ska vårdcentralen följa de lagar, 

författningar och riktlinjer som är tillämpliga, till exempel Hälso- och 

sjukvårdslagen samt patientsäkerhetslagen. (Vårdval Kronoberg, 2013) 

 

År 2009 infördes en medborgarstyrd vårdvalsmodell enligt LOV, Lagen om 

Valfrihetssystem, vilket betyder att medborgarna ska ha möjlighet att fritt välja 

vårdcentral. För att stärka medborgarnas ställning sker ersättningen till 

vårdcentralerna utifrån de val som görs av medborgarna. I Vårdvalet beskrivs 

även att de vårdcentraler som vill få offentligt ersättning måste vara godkända av 

landstinget. Ersättningen som vårdcentralerna erhåller ska även vara lika oavsett 

huvudmannaskap. Inom Kronoberg är ersättningen till vårdcentralerna till stor 

del baserad på parametrarna vårdtyngd (ACG) och ohälsa baserat på 

socioekonomiska faktorer (CNI). Vårdtyngden baseras på patientens identitet, 

ålder, kön samt vilka diagnoser patienten haft de sista två åren. Därefter 

grupperas vårdcentralens patienter för att beräkna den totala vårdtyngden för 
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enheten. De socioekonomiska faktorerna beskriver sedan den förväntade risken 

att utveckla ohälsa genom att undersöka ett antal variabler. Den vårdersättningen 

som vårdcentralerna sedan erhåller beräknas genom att vikta CNI och ACG mot 

antal registrerade patienter på vårdcentralen. (Vårdval Kronoberg, 2013) 

 

Verksamheten ska bedrivas utifrån evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet, 

något som finns beskrivet i vårdhandboken. I denna handbok beskrivs kliniska 

riktlinjer, metoder och verktyg för hur vården kan utföras på bästa sätt. För att 

kunna vara säker på att bästa möjliga vård ges beskrivs i Vårdval Kronoberg att 

ett systematiskt uppföljningsarbete behövs. Detta grundar sig på Socialstyrelsens 

God vård där en kunskapsbaserad, ändamålsenlig och patientfokuserad hälso- 

och sjukvård beskrivs. Uppföljningen i Kronobergs landsting sker utifrån ett 

antal nyckeltal och genom fördjupade uppföljningar tre gånger per år. Dessutom 

sker medicinsk revision av vårdcentralerna där landstinget utvärderar 

vårdcentralernas verksamhet. (Vårdval Kronoberg, 2013) 

 

4.2.1 Mål och mått  

Vårdval Kronoberg har ett grunduppdrag vilket består av tolv olika deluppdrag 

till exempelvis barnhälsovård, rådgivning och rehabilitering. Dessutom finns tre 

tilläggsuppdrag som exempelvis familjecentral och rehabiliteringsgaranti. Inom 

dessa uppdrag finns det mål uppställda som landstinget anser viktiga för att 

vårdcentralen ska leva upp till sitt uppdrag. Dessa mål har även översatts till 40 

olika nyckeltal som beskriver vårdcentralerna i länet (Vårdval Kronoberg, 2013). 

Bland de 40 nyckeltalen som styr verksamheten finns sedan 18 stycken vilka, 

under 2013, ger ersättning till vårdcentralen om de lyckas nå de kvalitetsmål som 

krävs (se Bilaga 1). Av de 40 nyckeltalen som landstinget tagit fram är största 

delen medicinskt relaterade och behandlar hur vårdcentralerna uppfyller olika 

krav gällande den medicinska kvaliteten och främjande av folkhälsan. De olika 

nyckeltalen som landstinget använder finns tillgängliga i Vårdval Kronobergs 

uppdragsspecifikation och är indelade inom områdena: 

 Diabetes 

 Läkemedel  
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 Äldre och läkemedel 

 Influensavaccination 

 Tobak 

 Vårdhygien 

 Levnadsvanor 

 Rehabilitering 

 Barnhälsovård 

 Psykisk ohälsa 

 Fördjupad läkemedelsgenomgång 

 Kontinuitet 

 

Dessa mått har en stark medicinsk karaktär och kommer inte behandlas i någon 

större utsträckning. Måtten har trots detta en stor betydelse för hur 

vårdcentralerna styrs men dessa är lika för alla vårdcentraler i Kronobergs län 

och i vissa fall för hela landet. Utöver de rent medicinska nyckeltalen finns även 

mått på, tillgänglighet, avvikelser och utvecklingsarbete. Tillgänglighetsmåtten 

syftar till att mäta hur väl de uppfyller vårdgarantin och för att vårdcentralerna 

ska finnas tillgängliga för rådgivning. Nyckeltalen som behandlar avvikelser och 

utvecklingsarbeten finns till för att undersöka hur förbättringsarbete vid 

avvikelser och utvecklingsarbete lett till förändringar i olika vårdprocesser. 
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4.3 Intervjuer offentlig verksamhet 
4.3.1 Centrumchef Ewa Alteborg 
Ewa Alteborg är centrumchef för den offentligt drivna primärvården och 

rehabenheterna. I länet finns 22 stycken offentligt drivna vårdcentraler och 5 

stycken rehabenheter. Utöver de 22 offentliga vårdcentralerna finns det också 9 

stycken privat drivna vårdcentraler, dock har hon inget ansvar gentemot dessa. 

Rollen som centrumchef innebär att hon är chef för verksamhetscheferna på de 

offentligt drivna vårdcentralerna i Kronobergs län.  

 

4.3.1.1 Krav från Landstinget  

Kraven från landstinget på vårdcentralerna finns i en uppdragsspecifikation 

vilken ändras och utvecklas för varje år. Dessa krav är lika för alla vårdcentraler 

oavsett om de är privat eller offentligt drivna. De specifika mått som finns i 

uppdragsspecifikationen bestäms inom Vårdval och dessa kan hon inte påverka 

då hon är en som utför arbetet. Alteborg påpekar dock att många mått är 

nationella, exempelvis tillgänglighet och Strama (Strategigruppen för rationell 

antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens), men även lokala mått 

finns vilket skapar en blandning av mått. Dessa mått tas fram av en grupp som 

önskar finna bra mått som till exempel beskriver kvaliteten för patienten och inte 

lika många som visar hur många patienter som behandlats. Det vitala är inte 

antalet besök eller utan värdet för patienterna och tillgängligheten för dessa. Är 

tillgängligheten dålig kan inte vården visa sina styrkor och därför är det viktigt 

att någon svarar och kan hjälpa till.  

 

Utöver kraven som ställs av Landstinget i uppdragsspecifikationen ställer hon 

inga övriga på verksamhetscheferna då detta skulle leda till en 

konkurrenssituation, där de offentliga vårdcentralerna har krav på sig som inte de 

privata har. Däremot kan andra mål ställas på de offentliga vårdcentralerna vilka 

fokuserar på att verksamheten i allmänhet ska fungera. Dessa mål kan ställas då 

Landstinget Kronoberg ser sig som en koncern där alla delar är viktiga och 

därför är det även viktigt att verksamheten innehar ekonomisk balans. Då 

vårdcentralen är en enskild enhet men ändå en del av en koncern kan de ibland 

hamna i svårigheter då de ska vara konkurrensneutrala och en del av landstinget 



  
 

50 

 

samtidigt. Detta skapar en balansgång gällande till exempel storleken på bidrag 

till landstingets gemensamma personal, då de ska deltaga i kostnaden men ändå 

vara konkurrensneutrala. Landstingets avtal är det som gäller och de är därför 

hindrade från att köpa egna tjänster fritt. Blandningen av att vara en del av en 

koncern och samtidigt en egen enhet kan vara både positiv och negativ, då hjälp 

kan fås av landstinget men samtidigt är det deras avtal som gäller. Detta kan 

skapa en känsla av att vara styrda men samtidigt att det finns stöd och hjälp runt 

omkring. Verksamhetscheferna kan känna sig mer styrda än vad de vill vara och 

får inte agera helt på egen hand i många ärenden. Stöd och utbyte av åsikter sker 

en gång i månaden på ledningsträffar där verksamhetscheferna kan påverka sin 

situation till exempel gällande tillägg av ytterligare mål och mått.  

 

4.3.1.2 Styrning och Rapportering 

För att klargöra styrningen av verksamheten skrivs varje år en verksamhetsplan 

tillsammans med verksamhetscheferna (se Bilaga 2). Verksamhetsplanen utgår 

ifrån landstingets budget där det tydligt står vad politikerna förväntar sig att de 

ska göra och vad de får pengar för att göra, därefter skrivs en plan för varje 

enhet. I verksamhetsplanen måste kraven från landstinget vara kvar men egna 

tillägg kan göras vilket skapar en unik plan för varje vårdcentral. Tilläggen sker 

för att förbättra vårdcentralens verksamhet, till exempel att göra en satsning i 

bemötande för att få en guide för hur detta ska genomföras. Saker som 

vårdcentralen redan genomfört eller inte är aktuella får de stryka, om dessa inte 

ingår i en större satsning och är ett av kraven från landstinget. För att vara säkra 

på att vårdcentralerna lever upp till sina åtaganden skrivs månadsrapporter och 

framförallt delårsrapporter. I dessa rapporter sker uppföljning på i princip allt. 

Landstinget medverkar i framtagning av majoriteten av mått som används och 

dessa stoppas i färdig-strukturerade rapporter vilka finns i informationssystemet. 

När verksamhetscheferna skickar in delårsrapporterna ska även siffrorna 

kommenteras, speciellt de som inte når målen.  

 

4.3.1.3 Budget  

Budgeten för vårdcentralerna bygger på ett antal variabler: hur många listade 

vårdcentralen har, vårdtyngd, sociala faktorer, kvalitetsmål och täckningsgrad. 
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Budgeten för vårdcentralerna är komplicerad och är samtidigt ett rörligt mål. Har 

exempelvis en vårdcentral 4000 listade patienter i början av året för att sedan 

tappa 1000 stycken då en privat vårdcentral öppnar i närheten, erhåller den 

offentliga vårdcentralen mindre pengar vilket skapar problem då budgeten är 

beräknad på 4000 listade. Att arbeta mot ett rörligt mål är alltså ett svårt 

uppdrag, men vårdcentralerna kan även erhålla mer pengar genom att arbeta för 

att få fler listade eller för att ge en bättre kvalitet på vården. Alteborg påverkar 

inte hur budgeten används utan det är upp till verksamhetscheferna att dela upp 

pengarna på olika poster. Vissa poster är dock svåra att styra till exempel lokal- 

eller läkemedelskostnader. Detta kan vara svårt för äldre verksamhetschefer då 

de är vana vid fasta budgetar där alla antal är angivet. Vårdcentralerna måste nu 

nå sina mål och om det behövs dra ner på kostnaderna själva, vilket kan vara 

kravfyllt.  

 

4.3.1.4 Lönsamhet 

Landstinget ser sig själva som en koncern där de ett år hade krav på att varje 

vårdcentral skulle gå med plus. Detta lyckades inte och ingenting hände med 

detta krav senare. Alteborg menar att om en privat aktör kan balansera olika 

vårdcentraler mot varandra eller lägga ner de som går med förlust, så kan de 

offentliga vårdcentralerna göra det också. Detta har dock inte hänt inom 

Kronoberg och en nedläggning av en vårdcentral inne i Växjö skulle förmodligen 

inte förändra så mycket då det finns en mängd andra i närheten att välja på. 

Däremot har en vårdcentral blivit en filial till en annan då de inte lyckades nå ett 

positivt resultat. Denna lösning valdes då vårdcentralen finns ute på landsbygden 

och befolkningen har långt att åka till närmaste vårdcentral. Man hamnade i en 

annan sits som välfärdsutförare som inte hade med pengar att göra. Nedläggning 

av en vårdcentral är ett politiskt beslut men det finns inga lagar som hindrar en 

nedläggning. Detta skapar även etiska dilemman då befolkningen som bor på 

landsbygden behöver en vårdcentral, kompromisser kan då ske gällande 

öppettider och personal.  
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4.3.1.5 Vårdval Kronoberg 

Den stora skillnaden på kraven före och efter vårdval är att kraven är tydligare 

samtidigt så mäts det mer, detta har blivit tvunget eftersom landstinget infört 

kvalitetsmått. Dessa mått saknades tidigare och införandet har irriterat vissa 

läkare, då de anser att mätning av dessa inte ingår i deras arbetsbeskrivning. 

Införandet av dessa har medfört att utfallet för patienterna kan mätas och inte 

enbart antalet besöks som görs. Denna utveckling av mått skedde inom 

Kronoberg i samband med vårdvalet och har lett till att styrningen blivit 

tydligare och att större krav ställs även på cheferna efter vårdvalets införande. De 

har fått uppföljningskrav, krav på ekonomisk balans, på att kunna stå för sin 

verksamhet samt att marknadsföra den, från landstinget. Dessutom ställer 

allmänheten större krav, genom att hot om att byta vårdcentral eller krav på ökad 

tillgänglighet. 

 

4.3.2 Vårdcentral Lenhovda/Åseda 

  

Vårdcentral Lenhovda/Åseda 

Verksamhetschef Lolita Korzonek 

Antal listade 3800/2258 

Blandning av patienter Liten övervikt av äldre 

Speciell avdelning Lenhovda - flyktinghälsovård 

 Tabell 3: Faktaruta Lenhovda/Åseda 

 

Lolita Korzonek har varit verksamhetschef för vårdcentralerna i Lenhovda och 

Åseda sen 2001 fram till ett år efter att vårdval infördes var hon även 

verksamhetschef för vårdcentralen i Alstermo vilken numera är privatägd. Att 

vara verksamhetschef för flera vårdcentraler är inget problem. Konkurrensen 

mellan dem är inte negativ utan sporrande, då det är positivt att kunna jämföra 

och överföra de positiva delarna och undvika de negativa mellan vårdcentralerna. 

Vårdcentralen i Lenhovda har 3800 listade och Åseda har 2258 listade. 

Patienterna är relativt jämnt fördelade mellan olika åldersgrupper men en liten 

övervikt av äldre patienter. Detta ändrar däremot inte hur styrningen av 

vårdcentralen sker. Något som förändrar styrningen är dock att det sedan 

vårdvalet tillkommit en ny konkurrent i kommunen i form av en privat aktör. 

Denna privata vårdcentral har även företagshälsovård vilket har medfört att 
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arbetande patienter i allt större utsträckning valt att lista sig hos dem. Detta har 

medfört att det skett en förskjutning mot äldre patienter på den offentligägda 

vårdcentralen.    

 

På de båda vårdcentralerna finns diabetesmottagning, astma/KOL mottagning, 

blodtrycksmottagning med mera. Utöver detta finns det har vårdcentralen i 

Lenhovda flyktinghälsovård vilket beror på att det finns 820 platser på 

asylmottagning i kommunen. Den vård som behövs för att ta hand om de 

asylsökande är förlagd till Lenhovda. I Lenhovda har flyktingmottagningen även 

egen personal och en specifik ingång vilket krävts då det varit problem att 

integrera alla patienter i den vanliga vårdcentralen. Skälet till detta är att stora 

mängder patienter kommer samtidigt då de kommer med speciella bussar, samt 

att många även kräver tolkar. 

 

4.3.2.1 Styrning 

Styrningen sker genom tolkningar av landstingets uppdragsspecifikation och 

vårdvalet men det finns ändå en stor frihet i hur verksamheten kan utformas. Så 

länge vårdcentralen lever upp till de krav och mål som ställts finns det stor 

möjlighet att själva utforma verksamheten.  

 

Landstinget har ju gett oss uppdrag som vi ska göra, 

uppdragsspecifikationen ”Vårdval”. Det är bara den här som styr 

oss nu vårdval – primärvård.  Men jag tycker faktiskt vi har rätt så 

stor frihet att styra, bara vi uppfyller de här målen och uppdragen 

som vi har. Då har vi stor frihet att göra det på vårt sätt. 

 

Vårdvalet har förändrat synsättet som finns inom verksamheten och lett till ett 

större fokus på patienterna. Frågan som ställs nu är “för vilka finns vi till?” vilket 

till viss del ändrat styrningen. 

 

Vi har fått tänka till lite vilka är vi här för och vad gör vi och mer 

fokus på patienten har det blivit sen vårdvalet. Så jag tycker det 
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blivit positiv att vi tänker efter mer, vad gör vi och vad kan vi göra 

mer för patienten. För patienten är mer i fokus nu och ställer mer 

krav.   

 

Vårdcentralerna har även en budget som styr och bygger på den vårdpeng som 

vårdcentralen får per listad, vilken är den enda inkomstkällan som de har. 

Budgeten bestämmer verksamhetschefen tillsammans med en controller från 

landstinget och om budgeten följs har vårdcentralerna sedan stora möjligheter att 

påverka verksamheten, genom att till exempel anställa mer personal. Budgeten 

ger verksamheten spelrum att påverka själva och det finns inga större problem 

med den. Så länge budgeten följs kan processer undersökas och förändras enligt 

verksamhetschefens önskemål. Att vara del av en stor offentlig organisation 

medför inga svårigheter utan så länge de har patienten i centrum och uppdraget 

så är det inga problem att göra förändringar i verksamheten. Vilket exemplifieras 

med olika föredrag om hjärtsvikt, prostatacancer och vaccinationer som 

vårdcentralen anordnat. Idag mäts inte kostnaderna per patient (KPP) men 

landstinget håller på att införa detta runt omkring i länet. Sjukhuset i Växjö 

använder det för tillfället och primärvården är nästa på tur. KPP-mätningar skulle 

ge en bättre uppfattning om vad pengarna faktiskt används till.  

 

4.3.2.2 Mål och mått  

Mål och mått som används inom vårdcentralen finns i verksamhetsplanen som 

skrivs för vårdcentralerna. Dessa ska följas och stämmer överens med 

kvalitetsmåtten som landstinget bestämt ger extra ersättning. Utöver dessa finns 

även riktlinjer och vårdprogram för hur de olika mottagningarna ska skötas vilket 

inte är påverkbart. För tillfället är ekonomin inom landstinget i fokus då det finns 

ett behov av att spara pengar, vilket tar sig uttryck i att de har valt att dra ner på 

vårdpengen och finansiella mått är viktiga. Däremot får inte de ekonomiska 

måtten ta överhanden utan det krävs även att de ser till de krav som ställs från 

Socialstyrelsen genom ”God vård”.  
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Det är ju mycket fokus på ekonomin nu, landstinget måste ju spara 

pengar. Men vi lever i en annan värld för vi lever ju på vår 

vårdpeng och den får vi ju därför att det finns bestämmelser på det. 

Så vi får vår vårdpeng men nu ska de dra ner på den tyvärr, men 

jag tror det ordnar sig ändå. Men det är båda delarna. Man kan 

inte bara styra efter ekonomin för vi har ”God Vård” som vi också 

ska följa, den som Socialstyrelsen delar ut. 

 

Ytterligare mått är inte nödvändiga då de uppsatta täcker verksamhetens behov. 

Men utöver de kvalitetsmått som landstinget har finns även undersökningar om 

patienternas åsikter om vårdcentralen. Förr delades enkäter ut på vårdcentralen 

men numera sker detta centralt med hjälp av en nationell patientenkät, i vilken 

patienter väljs ut under en två veckors period och får sedan besvara ett antal 

frågor som sedan presenteras. Resultaten från enkäten gås sedan igenom på 

vårdcentralen och åtgärda sker vid eventuella brister. Det mest intressanta på 

enkäterna är de egna kommentarerna men annars är majoriteten redan känt.  

Variabler Lenhovda/Åseda 

Krav från landsting Uppdragsspecifikationen 

Krav från ägare/chef Verksamhetsplanen 

Budget Byggs på vårdpengen, där de listade 

vägs in, och är enda inkomstkällan. 

Verksamhetschef och controller från 

landstinget bestämmer budgeten ihop.  

Möjlighet till egen styrning Stor frihet så länge uppdraget och 

budgeten sköts 

Kvalitetsmått Medicinska mått ur 

uppdragsspecifikationen samt nationella 

patientenkäten 

Finansiella mått/effektivitetsmått Täckningsgrad, ekonomisk balans, 

kostnadseffektiv vård, 

vardagsrationaliseringar, 

strukturförändringar 

Produktionsmått Läkarbesök, BVC, jour, besök hos 

annan vårdgivare, primärvårdsrehab, 

besvarade samtal 

Frihet att mäta egna mått Frihet finns, beroende på om 

verksamhetschefen vill mäta fler mått 

än vad som är tvunget. 
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4.3.3 Vårdcentral Rottne/Braås 

 

Vårdcentral Rottne/Braås 

Verksamhetschef Maria Jeppsson 

Antal listade 4430/- 

Blandning av patienter Jämn blandning 

Speciell avdelning Braås - flyktinghälsovård 

 Tabell 4: Faktaruta Rottne/Braås 

 

Verksamhetschefen Maria Jeppsson har innehaft denna position i tre år och 

rollen har förändrat under de senaste åren. Förändringen skedde då vårdvalet 

infördes vilket medförde en ny struktur inom organisationen. 

Avdelningscheferna försvann och verksamhetscheferna fick nya områden att 

ansvara över, vilket medfört svårigheter och mycket arbete i att definiera vad 

som ingår i rollen som verksamhetschef. Även personalen har känt av 

förändringarna då den lokala chefen som skötte mycket av de operationella 

uppgifterna försvann och verksamhetschefen tillkom med större ansvarsområden 

än tidigare. 

 

På vårdcentralen i Rottne finns det ungefär 4430 listade och ett samarbete finns 

mellan vårdcentralerna i Rottne och i Braås. Detta visar sig i att vissa resurser 

delas mellan de olika enheterna samt att de hjälper till på mottagningarna under 

sommaren samt varannan fredag. Vårdcentralen i Rottne har en blandad 

befolkning där det inte är några grupper som sticker ut. Det finns en blandning 

av yngre och äldre, där inflyttning av barnfamiljer sker vilket leder till en jämn 

befolkning. Braås är en mindre vårdcentral och vilket gör det svårare att få 

ekonomin i balans. Trots bra arbete går Braås med förlust då 

upptagningsområdet är mindre. Dock kan Rottne, vilka går med vinst, täcka den 

ekonomiska förlusten. Svårigheter finns i att driva två vårdcentraler, vilket 

citaten nedan förtydligar. 

 

Det är ganska komplicerat och det är ju egentligen de 

förutsättningarna jag fick när jag började. Nu får du tänka på att 

du driver två verksamheter som både ska samverka och 
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konkurrera. Sen är det ju inte så mycket att konkurrera om här ute 

men det kan ju vara så. Det har varit en del sådana tillfällen då 

patienterna känt sig lite klämda, man bor mitt emellan.  

 

Det har ju varit en del motsättningar i alla tider och lite storebror 

och lillebror. Dom får det och inte vi, det har tagit väldigt mycket 

tid att tala om att jag är chef för alla. Det är inte någon som får en 

fördel eller nackdel på något sätt. Det är jättetufft att vara över två, 

det är tufft i personalgrupperna också. Jag tycker det har satt sig 

lite bättre nu, men just det där att vi vill ha vår egen chef som bara 

jobbar för oss liksom, vi vill inte dela. 

 

4.3.3.1 Styrning 

Grunden i styrningen av de båda vårdcentralerna är att varje enhet skall gå med 

balans, vilket inte alltid lyckas. I detta fall går Rottne med plus och Braås minus 

vilket skapar en balans för verksamhetschefen. För tillfället är det ett stort fokus 

på ekonomin och vårdcentralerna med underskott genomför en uppföljning varje 

månad för att lyckas vända situationen. Den offentliga primärvården anpassade 

sig inte efter konkurrenssituationen som skapades och därför anpassas inte 

styrningen därefter. Idag finns ingen direkt budget utan det är en vårdpeng som 

ger ersättning och utöver detta kan man erhålla ersättning vid uppfyllelse av 

olika mål, till exempel kvalitetspengar. Vissa går fortfarande stenhårt efter 

budgeten och förändrar den inte efter hur situationen ser ut, vilket skapar 

problem. Det är ett nytt system där man måste anpassa sig, vilket inte alltid är 

lätt. 

 

Det är ju självklart att man måste följa upp och styra, speciellt när 

vi är i konkurrens med de privata och så tycker egentligen jag att 

landstinget skulle kunna vara mycket tuffare. 

 

Budgeten består till stor del av vårdpengen och är beroende på antal patienter. 

Intäkterna kan ökas genom olika kvalitetsersättningar vilket kan leda till att 



  
 

58 

 

budgeten går ihop. Utöver dessa är det inte möjligt att få mer pengar utan det är i 

så fall kostnaderna som måste minska för att undvika ett underskott, till exempel 

läkemedelskostnader. Detta är ett ovant tankesätt vilket medför att det är viktigt 

att förklara situationen för personalen. Kostnaderna vårdcentralen har börjar mer 

och mer inriktas på kostnad per patient (KPP) men detta är inte färdigt ännu. 

KPP anses viktigt då man ser den faktiska kostnaden för varje patient. I Braås är 

detta speciellt viktigt då denna vårdcentral behandlar många asylsökande. 

Ersättningen för dessa är högre men besöken tar vanligtvis längre tid och ofta 

behandlas saker som ligger utanför vårdcentralens uppdragsområde. Utöver detta 

tillkommer ofta kostnader i form av tolkar. 

 

Vårdcentralerna styrs inte mer än de borde göra. Patienterna har samma 

rättigheter och därför rätt att få en likvärdig vård var de än söker, vilket innebär 

samma krav oavsett vårdcentral. Vårdcentralerna är anställda av landstinget och 

har dem som uppdragsgivare vilket leder till att de får rätta sig efter det som 

efterfrågas. Däremot kan de ta egna initiativ och mäta processerna som de vill 

mäta. För tillfället diskuteras det mycket om lean och att all personal ska lära sig 

vad det innebär. Verksamhetschefen menar:  

 

Nu pratar vi ju mycket om lean och att alla ska lära sig det. Jag är 

ju jättepositiv till det men det är ju inte alla som tycker det är bra. 

Vad är det här tramset, en bilindustri kan man inte omställa till 

vården. Det handlar om att se över sina processer, kan man göra 

någonting smartare och effektivare så ska man ju göra det. 

 

Definitionen de arbetar efter är alltså att se över sina processer och om man kan 

arbeta/införa något mer effektivt så ska man göra det. Verksamhetschefen arbetar 

mycket med att förklara hur de olika enheterna hänger ihop och att varje 

individuell del är viktig. Arbetet går ut på att medarbetarna att förstå sin roll och 

hur de olika delarna hänger samman. Det handlar om att utnyttja tiden mest 

effektivt, vilket kan innebära att en sköterska gör vissa saker istället för en 
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läkare. Detta är något de sett och därför har en hälsomottagning införts under det 

senaste året, för att försöka hitta rätt nivå. 

 

Verksamhetschefen anser att det skett en positiv utveckling sedan Vårdvalet 

introducerades och ser vårdcentralen som ett litet företag. Då vårdcentralerna 

numera är i konkurrens med de privata vårdcentralerna tycker hon därför att det 

är självklart att man måste följa upp och styra. Uppföljningen sker vanligtvis 

med resultattavlor, då det är viktigt att använda de resurser de blir tilldelade på 

bästa sätt. Landstingets krav är inte hårda utan ibland önskas det att styrningen 

från dem var tydligare och likvärdig. Något negativt med Vårdvalet är dock att 

många vårdcentraler började se varandra som konkurrenter och förlorade 

samarbete de byggt upp tidigare, detta är dock på väg tillbaka. 

 

4.3.3.2 Mål och mått 

Gällande icke-finansiell information är det mycket fokus på patientenkäterna 

som de arbetar aktivt med och upprättar handlingsplaner för. När det gäller 

patientsäkerhet så finns detta i verksamhetsplanen vilken är centrumgemensam. 

Utöver detta så mäts antal samtal per dag, patienterna med aktuell rehabplan och 

de som varit sjukskrivna i mer än två månader. Det finns många mått och mycket 

mäts och kan fås ersättning av i form av kvalitetspengar. Utöver dessa mått så 

följer de även antal listade som finns registrerade på vårdcentralen, vilket de 

även är intresserade av att mäta själva.  

 

Man har inga goda vibbar av resultattavlorna utan känner att nu 

ska hon kolla vad jag gör och så. Men jag tänker att det är viktigt, 

man måste hitta en viss press för jag tror det hade varit alldeles för 

slappt många gånger.  Men sen ska man trivas och ha det bra 

också och inte känna sig övervakad men detta är ju inte på 

personlig plan. Det har tagit en evig tid att bara försöka förklara 

vad det är vi ska mäta. Det är ju för att kunna jämföra oss mot 

varandra och kanske motsvarande storlek på vårdcentraler.  
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Som citatet säger är balansen viktig i hur mycket mått som mäts för att 

vårdcentralen inte ska övervakas. För att jämföra sina mått finns en resultattavla 

som används där de även jämför sina egna insatser olika månader. Detta har 

dock tagit tid att få accepterat bland personalen då de till viss del känt sig 

övervakade, därför har tiden lagts på att förklara vad och varför de mäter. Alla 

mått de mäter ger dock inte ersättning utan mäts ändå till exempel utvecklingen 

av FAR (fysisk aktivitet)-recept. Det är viktigt att hitta mått som är positiva och 

visar på hur man förbättrat sig så att måtten inte känns så hotfulla. 

Verksamhetschefen förtydligar: 

 

Lite roliga mått, inte bara negativa, att nu var det så att vi är 

dåliga. Så det gäller att hitta både och, samt se det positiva i att nu 

har vi gjort det här så mycket bättre. Att man förbättrar sig själva 

och att det känns meningsfullt att mäta. Det blir ju inte lika hotfulla 

mått heller många gånger. 

 

Variabler Rottne/Braås 

Krav från landsting Uppdragsspecifikationen 

Krav från ägare/chef Verksamhetsplanen 

Budget Finns ingen direkt budget, det är en 

vårdpeng. Extra pengar genom nådda 

kvalitetsmått. 

Möjlighet till egen styrning Stor frihet så länge de följer uppdrag 

och budget. Önskar hårdare styrning i 

vissa fall. 

Kvalitetsmått Medicinska mått ur 

uppdragsspecifikationen samt nationella 

patientenkäten 

Finansiella mått/effektivitetsmått Täckningsgrad, ekonomisk balans, 

kostnadseffektiv vård, 

vardagsrationaliseringar, 

strukturförändringar 

Produktionsmått Läkarbesök, BVC, jour, besök hos 

annan vårdgivare, primärvårdsrehab, 

besvarade samtal 

Frihet att mäta egna mått Frihet finns, beroende på om 

verksamhetschefen vill mäta fler mått 

än vad som är tvunget. 
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4.3.4 Vårdcentral Dalbo 

 

Vårdcentral Dalbo 

Verksamhetschef Erica Eriksson 

Antal listade 9700 

Blandning av patienter Många med utländsk 

härkomst 

Speciell avdelning Familjecentral 

 Tabell 5: Faktaruta Dalbo 
 

Erica Eriksson är verksamhetschef för vårdcentralen Dalbo vilket innebär att hon 

har ekonomiskt, organisatoriskt och personalmässigt ansvar för verksamheten 

och för alla anställda. Dalbo vårdcentral är en offentligt driven vårdcentral med 

ungefär 9700 listade patienter.  Det är ungefär 35 personer som är knutna till 

vårdcentralen, däribland är ett tio-tal läkare, distriktssköterskor, undersköterskor 

och läkarsekreterare. Vårdcentralen har de vanliga mottagningarna till exempel: 

läkarmottagning, diabetessköterskor, inkontinensmottagning och 

hälsomottagning. Dessutom är en familjecentral kopplad till vårdcentralen, 

vilken är den enda i Växjö stad. Familjecentralen är ett samarbete med 

landstinget Kronoberg. Karaktären för Dalbo Vårdcentral och området runt 

omkring är att många har utländsk härkomst, uppskattningsvis mellan 60-70% av 

patienterna har utländsk härkomst. Denna siffra har ökat under de senaste åren 

vilket inneburit att arbetsformen förändras och arbetet med tolk ökat.   

 

4.3.4.1 Styrning 

Verksamhetschefen beskriver styrningen från landstinget på detta sätt:  

 

Primärvården har ju ett vårdvalsavtal så det reglerar ju helt vad vi 

ska göra. Vårt uppdrag består ju i att detalj vad vi ska göra.   

 

I avtalet finns ett antal kvalitetsmått som vårdcentralen ska uppfylla där de sedan 

får rapporter om hur väl de lyckas varje månad. Rapporterna får både de privat 

och de offentligt drivna vårdcentralerna där det exempelvis informeras om hur 

många besök de har haft och hur täckningsgraden varit.  Utöver dessa rapporter 

så sker även djupare kvalitetsgranskningar någon gång per år. 
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Kvalitetsgranskning sker på 18 olika parametrar vilka följs upp och regleras. En 

revisionsrapport sker även årligen där vårdcentralens ekonomi, produktionsmål 

och hur väl de uppnått sina mål gås igenom. 

 

Styrning sker inte enbart genom kvalitetsmåtten som mäts utan dessa är bara 

nedslagsord, numeriska siffror, som kommer. Undersöker man istället processer 

så kan man titta på vårdprojektet ”Vård på lika villkor”, vilket vårdcentralen är 

med i. Processer kan till exempel vara när patienten kommer in, hur det ser ut i 

receptionen, hur patienterna tas emot. Allt hänger samman och alla är ett team. 

Allt som sker är olika processer men man kan inte säga att det är självgående 

enheter utan alla är beroende av varandra. Läkaren är beroende av sjuksköterskas 

bedömning och av undersköterskan som ska serva och av läkarsekreteraren som 

skriver anteckningarna. All personal ska: 

 

 …känna till var vi är i processerna och det är ju mitt uppdrag och 

se till och ha stenkoll på ekonomin och personalfrågor och 

utvecklingen framåt. 

 

Den ekonomiska regleringen styr hur mycket pengar vi erhåller eftersom varje 

vårdcentral är en egen ekonomisk enhet, i en större koncern. Vårdcentralen ska 

sköta sitt uppdrag på pengarna de får och då tittar man på några parametrar, 

ACG och CNI. Man undersöker 8 olika faktorer och där toppar Dalbo i 

Kronobergs län. På grund av de här faktorerna får Dalbo vårdcentral extra pengar 

för att sköta sin verksamhet dessa pengar ska då täcka tolkkostnader och de 

längre besökstiderna. Budgeten styrs av ACG, CNI och hur många listade 

vårdcentralen har. Minskar antalet listade får vårdcentralen mindre pengar. 

Dessutom är det för tillfället svårt att rekrytera läkare till primärvården. Något 

som medför att vårdcentralen kan få en dubbel kostnad för en läkare eftersom de 

måste ta in hyrläkare för att klara verksamhetens uppdrag. 
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Varje månad visas resultatet och månadsredovisningarna i ekonomisystemet. 

Dessutom skickar controllern ut rapporter på produktionsmått och på hur många 

patienter som fått vård på andra vårdcentraler samt den ekonomiska regleringen. 

Det är mycket information i rapporterna exempelvis kvalitetsmått, vad 

undersökningar kostar, röntgen, labb och läkemedel. Kostnaderna för 

vårdcentralen är inte utfördelade per patient utan är till största del fördelad efter 

driften på verksamheten i form av fasta kostnader, personal, läkemedel med 

mera. Detta för att se till att arbetsmiljön är bra och att vårdcentralen klarar sitt 

uppdrag. För att planera verksamheten undersöks alla intäkter och utgifter. 

Utgifterna kan styras genom att vara service-minded och inte tappa patienter, 

samt hålla läkemedelskostnaderna under kontroll. Kraven på att ta igen förlorade 

intäkter är inte heller lika hårda som på den privata marknaden. Det viktigast är 

att det är en god kvalitet på vården. 

 
4.3.4.2 Mål och mått 

Mål och mått beskrivs till viss del av verksamhetschefen som:  

En tid med god ekonomi då kan vid stora patientflöden ha mycket 

personal för att motverka en dålig arbetsmiljö. Det hänger ihop. 

Arbetsmiljön, produktionen och ekonomin allt hänger ihop. Det vi 

ska få ut är god kvalité på vården och det mäter man i 

kvalitetstalen. Vi har ju en jättefin verksamhet och väldigt fina 

kvalitetsmått och sådant. Det är ju också ett mått på att man 

kommunicerar, välorganiserat och välstrukturerat. Vi har en 

internt bra organisation. 

 

Även kvalitetsmåtten är viktiga för vårdcentralen. Utöver de mått som 

landstinget har tittar de även på olika processer, till exempel receptförnyelse, för 

att se om den processen kan förbättras. Dessutom är det mycket kostnader kring 

tolkar vilket studeras för att se hur mycket pengar som läggs i onödan och hur 

dessa rutiner kan förbättras. Måtten som används är i första hand till för att 

utveckla nya rutiner och inte något som mäts kontinuerligt över en längre tid. 
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Variabler Dalbo 

Krav från landsting Uppdragsspecifikationen 

Krav från ägare/chef Verksamhetsplanen 

Budget Sköta uppdraget beroende av pengarna 

de får vilket styrs av ACG, CNI och 

antal listade. 

Möjlighet till egen styrning Frihet finns så länge uppdraget och 

budgeten sköts. 

Kvalitetsmått Medicinska mått ur 

uppdragsspecifikationen samt nationella 

patientenkäten 

Finansiella mått/effektivitetsmått Täckningsgrad, ekonomisk balans, 

kostnadseffektiv vård, 

vardagsrationaliseringar, 

strukturförändringar 

Produktionsmått Läkarbesök, BVC, jour, besök hos 

annan vårdgivare, primärvårdsrehab, 

besvarade samtal 

Frihet att mäta egna mått Frihet finns, beroende på om 

verksamhetschefen vill mäta fler mått 

än vad som är tvunget. 

 

4.4 Intervjuer privat verksamhet 
4.4.1 Chef Achima 

Med företaget Achima Care har en intervju genomförts med Maja Sjöberg som 

är chef för verksamhetsutvecklingen hos på Achima Care. Dessutom har 

ytterligare en intervju gjorts med företagets ekonomichef, Anna Mellmark. Inom 

verksamhetsutvecklingsområdet arbetar de med att finna platser där de kan starta 

upp vårdcentraler, ta över vårdcentraler, marknadsföring, revision av 

kvalitetsarbeten, avvikelser och miljö, dessutom ansvarar de för rekrytering av 

chefer och läkare. Medan ekonomichefen arbetar med mer traditionellt 

ekonomiska områden såsom budgetar och analyser av hur olika situationer 

påverkar företaget. Achimas huvudkontor är uppdelat i tre olika enheter en 

personalavdelning, en ekonomiavdelning och en avdelning för företagets 

verksamhetsutveckling. 
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Figur 4.4.1 Achima Cares organisationsstruktur 
 

4.4.1.1 Styrning 

Sjöberg påpekar att vårdcentralerna är väldigt styrda av de olika landstingen, och 

då Achima är verksamma inom sex olika landsting ställs olika krav på företagets 

vårdcentraler från respektive landsting. För att styra verksamheterna används 

framför allt landstingens kvalitetskrav vilka Achima Care kontrollerar för att på 

så vis kunna se att vårdcentralerna lever upp till de olika målen som satts. 

Mellmark påpekar att de har extra uppsikt över telefontillgänglighet och 

läkartillgänglighet, något de väljer att mäta även om landstingen inte kräver 

detta.  

 

Vårdcentralernas verksamhetschefer har en relativt stor frihet att själva 

bestämma hur de vill arbeta, men då Achima Care är väldigt styrda från de olika 

landstingen får det effekt även på vårdcentralerna. Hon påpekar dock att i 

förhållandet mellan huvudkontoret och vårdcentralerna har huvudkontoret 

snarare som uppgift att stötta vårdcentralerna. Detta medför att Achima Care vill 

ha tillgång till mycket information för att de och vårdcentralerna ska kunna 

hjälpas åt och arbeta tillsammans. Achima Care väljer även att jämföra olika 

vårdcentraler mot varandra men det kan vara svårt att jämföra då det är många 
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olika faktorer som spelar in på hur resultaten ser ut, samt att det kan även vara så 

att landstingen väljer att mäta på olika sätt. 

 

En stor del av de mätningar som sker kommer framför allt från de krav som 

landstingen ställer, Sjöberg påpekar att landstingens mått ofta är väldigt bra och 

säger väldigt mycket om verksamheten. De tittar även mycket på landstingets 

kvalitetsmått och berättar att de försöker nå minst 70 % av alla kvalitetsmål. 

Utöver detta mäter de dessutom mäter de avvikelser som finns för att se om det 

skett några incidenter. Hon anser inte att det viktigaste är hur många patienter 

som vårdcentralen klarar av per dag, utan snarare att de har bra tillgänglighet och 

att de har bra siffror på hur många samtal de får in, hur många som de missat, att 

akuta patienter får träffa en läkare inom en viss tid och så vidare. 

 

Det viktigaste är inte hur många de träffar per dag utan att de 

patienter som behöver det får vård. 

 

 

Trots att intäkterna till vårdcentralerna börjat bedömas utifrån vårdtyngd istället 

för antal listade patienter, menar Mellmark, att listningen är viktig för att kunna 

bestämma personalstyrkan, då denna hjälper till för att få en uppfattning för hur 

mycket personal som kommer behövas. Centralt försöker Achima Care mäta hur 

mycket personal de olika vårdcentralerna har, men menar att detta kan skilja 

mycket beroende på bland annat hur många särskilda boende, samt att 

vårdcentralernas uppdrag ser väldigt olika ut. Detta är något som medför att det 

är svårt att hitta mått som passar mellan de olika enheterna. Utöver detta följer de 

även personal kostnad per listning vilket görs för att kunna hänga med när antal 

listade går upp eller ner. Därutöver menar Mellmark att viktiga mått för Achima 

Care är olika lönsamhetsmåttet, budgetavvikelser och ersättningsnivåer. De 

följer även upp och arbetar både med mjukare frågor som berör de anställdas 

inställning och arbetsglädje.  
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Sjöberg berättar även att de förändringar som kom i och med vårdvalet har till 

största delen varit positiva, det gjorde så att de fick samma villkor och samma 

ersättning som alla andra vårdcentraler. Mellmark menar också att vårdvalet har 

varit positivt och berättar att det medfört ett större behov av att jobba 

kostnadseffektivt något som inte var lika viktigt innan. Dessutom anser hon att 

vårdvalet har lett till ett större fokus på att ta hand om patienterna.  

 

4.4.1.2 Budget 

Sjöberg berättar att vårdcentralernas budget sätts av chefer från vårdcentralen 

tillsammans med Achimas VD och ekonomichef. Från Achimas sida är det 

viktigaste med budgeten att landstingens krav följs och att de får verksamheten 

att gå runt. Budgeten är individuell för de olika vårdcentralerna, något som beror 

på att de är verksamma i flera olika landsting där de olika landstingen ställer 

olika krav på vårdcentralerna. Dessutom utformas budgeten utifrån 

vårdcentralens inriktning och vilka intressen som vårdcentralen har. Mellmark 

menar att det handlar väldigt ofta om hur de olika vårdcentralernas arbetssätt ser 

ut. Achima Care försöker lämna det väldig fritt för vårdcentralen att bestämma, 

och så länge vårdcentralen lever upp till de krav som ställs har de själva stora 

möjligheter att själva bestämma hur de vill arbeta. 

 

4.4.2 Achima Care Älmhult 

 

Vårdcentral Achima Care, Älmhult 

Verksamhetschef Lisbeth Göransson 

Antal listade 11500 

Blandning av patienter Jämn, majoriteten är mellan 

7-64 år 

Speciell avdelning Hemsjukvård 

 Tabell 6: Faktaruta Achima Care, Älmhult 
 

Lisbeth Göransson är verksamhetschef på Achima Cares vårdcentral i Älmhult. I 

rollen som verksamhetschef har man övergripande ansvar för verksamheten, 

genom budgetansvar och personalansvar där man är ansvarig för all personal och 

alla professioner. Dessutom är man ansvarig för att de regelverk som styr hälso- 

och sjukvården följs. Dessa regelverk är omfattande och består i både 
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författningar från socialstyrelsen om olika medicinska riktlinjer men även hälso- 

och sjukvårdslagen, patientjournallagen och sekretesslagen med flera. 

 

Det finns en mängd lagstiftning som reglerar hela 

sjukvårdsområdet, och det är ju mitt ansvar att se till att vi följer 

dessa och att det finns skriftliga rutiner för olika saker.  

 

Vårdcentralen var tidigare den största i Kronobergs län men då Vårdvalet 

infördes förändrades spelreglerna, då man tidigare hade ansvar för ett geografiskt 

område. Älmhults kommun hade då ungefär knappt 16000 invånare och 

vårdcentralen var den största med flest invånare listade. Sen Vårdvalet kom har 

man öppnat upp för fler aktörer att komma in och nu finns ytterligare en 

vårdcentral i Älmhult, vilket lett till att patienterna fördelats. Vårdcentralen har 

numera ungefär 11500 listade. Patienter är blandade, där patienter mellan 7 och 

64 är den största gruppen. Utöver detta har vårdcentralen hand om många äldre 

då de har ansvar för hemsjukvården i kommunen. Älmhults vårdcentral var även 

en av de vårdcentraler som arbetade mest med att utveckla mottagningskonceptet 

”Bra mottagning”. Personalen på vårdcentralen har också varit med och utbildat 

andra samt hållit föredrag om hur man håller liv i ett förändringsarbete efter en 

lång period.  

 
4.4.2.1 Styrning 

Landstinget har ett nationellt uppdrag, precis som alla andra landsting, vilket 

primärvården får i uppdrag att verkställa. Hur uppdraget ser ut kan skilja sig 

mellan olika landsting, men sedan vårdvalet, år 2009, har uppdraget till 

primärvården fått ett tydligare upplägg. Detta har gjort uppdraget både enklare 

och svårare, vilket beror på att uppdraget i sig har blivit tydligare men grunden 

fortfarande handlar om att ha hand om all vård för alla sjukdomar och 

hälsoproblem. Dessutom är det vårdcentralens uppgift att både utreda, förebygga 

och remittera till slutenvård samt att ta hand om kontroller och uppföljningar 

efter att patienter har vårdats i slutenvården. Utöver detta har även primärvården 

som ansvar att arbeta förebyggande med folkhälsan, något som sker i den dagliga 



  
 

69 

 

verksamheten. Slutligen gäller det att se till att det finns rutiner, riktlinjer och att 

arbetet organiseras efter de resurser som finns tillgängliga. 

 

Verksamhetschefen säger så här om att ha två olika organisationer att ta hänsyn 

till i styrningen:  

 

Jag upplever inte att det är så väldigt stor skillnad i hur man kan 

leda verksamheten som man säger så. Jag tror att det är ganska 

mycket upp till en själv vad man vill göra av sitt uppdrag eller sin 

tjänst så att säga... Det handlar om frågan vill du jobba med att 

utveckla och förändra verksamheten så har du möjlighet att göra 

det. 

 

Budgeten bestäms av verksamhetschefen tillsammans med företagets VD och 

ekonomichef vid en budgetplanering varje höst. Budgeten baseras på 

landstingets ersättningsnivåer, något som gjort att det blivit svårare att göra en 

budget nu gentemot hur det var innan vårdvalet. Detta påverkar vårdcentralerna 

då det tidigare var tydligt hur mycket ersättning man skulle erhålla och vilka 

resurser som då blev tillgängliga. Idag styr landstinget genom diagnoskoder och 

CNI tillsammans med kvalitetsmål som man efterhand utökar, man ger ersättning 

för att vårdcentralen når vissa medicinska mål. Då ersättningen är baserad på 

detta vis så vet man inte hur sjuka människorna som kommer är. Man vet 

ungefär hur många som har olika sjukdomar men det blir svårare att försöka 

planera ekonomin utifrån detta. Dessutom ändras ersättningsnivån ibland under 

året, så det är inte säkert att vårdcentralen har samma ersättning i december som 

den hade i januari vilket skapar problem i planeringen speciellt 

personalekonomiskt. Om landstinget till exempel ändra leverantör kan de kräva 

att de privata aktörerna använder samma, något som ställer till problem. 

Vanligtvis är det dyrare, upp till 25 %, för de privata aktörerna att byta 

leverantör då avtalen med landstinget är utformade olika genom att vissa är 

tvingande och andra rekommenderade. 
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Landstinget hade från början en sämre ekonomisk uppföljning, men att den har 

utvecklats positivt genom att man hittade andra sätt att följa upp verksamheten. 

Verksamhetschefen menar: 

 

Däremot kan man väl säga att man från början då inte riktigt hade 

den styrningen på ekonomi i landstinget. Men den utvecklades ju 

positivt i det att man hittade andra sätt att följa upp verksamheten 

när jag hade börjat. Successivt utvecklades det här då även inom 

landstinget att ha bättre koll på vad man gjorde så att säga. Men 

visst det är ju skillnad i och med privat verksamhet på det sättet att 

har mycket mer koll på ekonomin och budgeten är mycket mer 

detaljerat planlagd. Men så länge vi håller budgeten så har vi ju 

liksom inga problem att hantera verksamheten. Jag känner inte att 

det är något direkt problem. 

 

Den privata vården har mer kontroll på ekonomin och budgeten är mer detaljerat 

planlagd. Så länge budgeten följs är det enkelt att styra verksamheten. Budgeten 

är indelad i flera poster, vissa fasta och andra rörliga. Vården får aldrig förlora i 

kvalitet på grund av ekonomi men i vissa lägen är det viktiga att vara medveten 

om kringkostnaderna. För de medicinska kvalitetsmålen finns det riktlinjer för 

specifika patientgrupper som man arbetar efter och dessa mål är något som 

vårdcentralen strävar efter att nå. Det finns dock påpekar vissa patienter där de 

uppsatta målen inte är lämpliga och där måste vårdcentralen ta hänsyn till 

individen trots att detta leder till mindre kvalitetspengar. 

 

Achima Care är verksamma i flera olika landsting och varje landsting har sina 

egna regler gällande rapportsystem. Då vissa landsting kräver ett eget 

rapportsystem har det krävts ett merarbete för att skapa ett eget. I Landsting 

Kronoberg måste rapportsystemet vara samma vilket medför att Achima Älmhult 

har två olika. Fördelar med en privat vårdgivare är att man jobbar i en mindre 
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organisation vilket medför korta och snabba beslutsvägar. Vårdcentralen kan 

agera själv i mycket och behöver inte vänta in andra vårdcentraler. Då ledning 

inte lägger sig i de medicinska besluten, hur de jobbar med patienterna eller vad 

de vill prioritera finns det en stor frihet att ta beslut själva. Det viktiga är att 

vårdcentralen klarar av sitt uppdrag, når kvalitetsmålen, samtidigt som de helst 

ska vara bättre än landstinget på mätningar och mål som är uppsatta. Annars 

följer man verksamheten och ser att vårdcentralen följer budget samt att saker 

och ting fungerar. Den medicinska vården kan de bedriva på sitt egna sätt, då de 

kan stänga eller öppna en mottagning om de vill. Skillnaderna på att styra 

verksamheten nu gentemot då den var offentlig är inte stora utan 

utvecklingsmöjligheter har alltid funnits. Däremot har vårdvalet medför hårdare 

krav på styrning. 

 

Den största förändringen [med införandet av vårdvalet] är nog att 

man måste leva med på något sätt att man har en osäkerhet i 

ekonomin som man inte hade innan på det sättet alls. Det är 

faktiskt den största förändringen och det som gör att det är svårare 

att göra en långsiktig planering. 

 

Detta då bemanningen bygger på hur många listade patienter vårdcentralen har, 

men antalet listade patienter säger inte mycket om den ersättningen 

vårdcentralen kommer få för sitt arbete. Då vårdcentralen får betalt för de listade 

som behöver vård inte de som är friska, ju mer vård en patient kräver desto mer 

pengar får vårdcentralen. Som privat vårdgivare har man inte samma möjlighet 

att balansera vårdcentraler som går bra och de som går sämre. 

Grundförutsättningen när vårdvalet kom var inte att vårdcentraler skulle 

balansera ut varandra utan att varje vårdcentral ska bära sin egen ekonomi, för att 

skapa konkurrensneutralitet. Landstinget ska inte ha en fördel som större koncern 

eller genom att öka sin ekonomi genom att höja skatterna, något som inte privata 

vårdgivare kan. Detta skapar olika förutsättningar för att bedriva 
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verksamheterna. Achima har sju vårdcentraler och verkar på olika orter, så det 

finns en möjlighet att ta igen vissa förluster.  

 

Nu är ju vi så pass stora, eller stora och stora vi är inte stora på 

det sättet, vi har ändå sju vårdcentraler och verkar på olika ställen. 

Så att det finns en möjlighet det här med att ta igen på gungorna 

det du förlorar på karusellerna. Men visst är det ju osäkrare. Det 

är osäkert att bedriva vårdcentral på privat entreprenad, för du vet 

inte hur många patienter du har från månad till månad, du vet inte 

mycket sjuka de är som kommer eller vilka undersökningar du 

remitterar till. Det är många osäkerhetsfaktorer. 

 

Det här året har landstinget inte heller bestämt vilka regler som gäller för detta år 

förrän nu, 2013-04-08, och det ska börja gälla den första maj. Vårdcentralen har 

därmed arbetat i fyra månader utan att veta vilken ersättningsmodell man arbetar 

i. Det händer även att de offentliga verksamheterna får information som de 

privata inte får, då det inte sker några gemensamma möten mellan de olika 

aktörerna. Det finns en konkurrens om patienterna vilket gör att det är viktigt 

med reklam. Den bästa reklamen är att ha en bra verksamhet, god tillgänglighet, 

bra bemötande och en hög medicinsk kvalitet på vården. Sen behöver man också 

visa att man finns på ett annat sätt som privat vårdgivare. Mer energi, tid eller 

resurser läggs därför på att tala om att vi finns, om verksamheten och vad som 

erbjuds. 

 

4.4.2.2 Mål och mått 

Vårdcentralen medverkar i den nationella patientenkäten, något som ger dem 

information om vad patienterna anser om vårdcentralen. Dock finns det 

tveksamheter i hur representativt resultatet är då 120 patienter av ungefär 34000 

får fylla i en enkät under en två-veckors period. Däremot ser man hur de ligger 

till i jämförelse med övriga i Kronoberg och resten av landet samt om det är 

någonting som man har väldigt bra eller väldigt dåligt på. Det som är mest 

intressant och känns viktigare är de individuella synpunkterna som varje patient 
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har möjlighet att skriva. Där fångas upp saker om hur de upplever vårdcentralen. 

Något som exempelvis lett till att de byggt om receptionen och gjort ett 

patientcafé där det ska vara trevligare att vänta och byggt om väntrummen för att 

göra det lite mer patientvänligt. Några egna kvalitetsmått finns inte utan den 

nationella patientenkäten är omfattande, sedan finns hela landstingsuppdraget 

som har en mängd kvalitetsmål och nyckeltal som man mäter och följer upp.  

 

Variabler Achima Care, Älmhult 

Krav från landsting Uppdragsspecifikationen 

Krav från ägare/chef Ekonomisk balans, nå minst 70 % av 

kvalitetsmåtten från landstinget. 

Uppfylla landstingets krav. 

Budget Baseras på ersättningsnivåer från 

landstinget, vilka kan ändras under året. 

Även vårdcentralens inriktning och 

intressen påverkar budgeten. Bestäms 

av VD, vårdcentralens verksamhetschef 

och ekonomichef.  

Möjlighet till egen styrning Relativt stor frihet, dock är styrningen 

hård från landstinget.  

Kvalitetsmått Medicinska mått från 

uppdragsspecifikationen samt nationella 

patientenkäten, speciell hänsyn till 

telefontillgänglighet och 

läkartillgänglighet 

Finansiella mått/effektivitetsmått Täckningsgrad, ekonomisk balans, 

patienter per läkare, personalkostnad 

per listning 

Produktionsmått 

 

 

 

Produktivitetsmått 

Listning, antal besök/patienter 

 

 

Tillgänglighet, patienter per läkare och 

liknande mått 

Frihet att mäta egna mått Frihet finns, beroende på om 

verksamhetschefen vill mäta fler mått 

än vad som är tvunget. 

 

4.4.3 Ekonomichef Capio 

Daniel Olsson är ekonomichef för Capios vårdcentraler i Sverige och har jobbat 

för Capio i ungefär 10 år. De sista två åren har han arbetat med Capios 

närsjukvård. Capio är verksamma inom ett antal olika affärsområden, där de 
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driver S:t  Görans sjukhus, diverse specialistkliniker och ett flertal vårdcentraler. 

Inom affärsområdet Capio närsjukvård ingår för närvarande 71 vårdcentraler, 

ungefär hälften av dessa köptes upp ifrån Carema Care i december 2012, 

däribland vårdcentralen på Hovshaga i Växjö. Capio driver vårdcentraler i tolv 

olika landsting, och Daniel Olsson (2013-05-10) berättar att varje landsting har 

frihet att själva sätta upp krav som företaget måste leva upp till. Detta medför att 

de bestämmelser för hur vården skall bedrivas i de olika landstingen skiljer sig 

åt, något som hindrar en central styrning. 

 

Grundtanken inom Capio bygger på ett starkt lokalt ledarskap och en 

decentraliserad verksamhet. Detta skiljer Capio åt från många offentligt drivna 

verksamheter där det ofta finns en större centralisering. Lokalt ledarskap är 

viktigt och man måste anpassa sin vårdvardag efter sin geografiska placering. 

Däremot kan man inte alltid ha samma utbud på vårdcentralerna, utan att utbudet 

behöver anpassas beroende på vilket patientunderlag och vilken personal som 

finns tillgänglig. Innan 2008 generaliserades det mycket i vad de olika 

vårdcentralerna skulle leva upp till, detta är något som inte fungerade då det är 

stor skillnad i vilken tid och vilka resurser som krävs i olika situationer. Det är 

därför viktigt att titta på den lokala vårdcentralens förutsättningar. Något som 

medför att man inte kan standardisera vårdcentralerna och deras utbud allt för 

mycket. 

 

Vårdcentralerna är ansvariga gentemot Capio, sen är Capio 

ansvariga gentemot sina ägare. 
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Figur 4.4.3 Capios organisationsstruktur 

 
 

4.4.3.1 Vårdval 
Capios vårdcentraler är skattefinansierade precis som alla andra vårdcentraler i 

Sverige där regionerna ger ett uppdrag till Capio. Något som kan beskrivas som 

"Ni får bedriva vård under förutsättningarna att ni levererar det vi beställer". 

För att kunna göra detta är det viktigt att Capio förstår uppdraget men också de 

bakomliggande intentionerna. Detta är inte alltid så uppenbart, men i och med att 

de verkar inom flera landsting så ser man skillnaderna. Detta är något som tar sig 

uttryck i att de olika landstingen fokuserar på olika saker som de tycker är 

viktiga, vilket kan bero på speciella utmaningar inom landstinget eller på den 

politiska ideologin som styr. Om man skulle generalisera finns det två 

huvudlinjer bland vårdvalsmodellerna där den ena är väldigt besöksorienterad, 

själva besöket genererar den faktiska pengen. Den andra linjen som nästan alla 

andra landsting använder sig av är listningsersättning där vårdcentralen har 

ansvar för ett antal patienter. Vårdcentralen som patienten är listad på får intäkter 

utifrån de patienter de har, i vissa landsting baseras detta på ålder och kön medan 

andra landsting använder ACG/CNI, där vårdcentralen påverkas väldigt mycket 

beroende av vilka patienter den har. Dessa ersättningsmodeller driver fram olika 

beteenden. 
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Vårdcentralen har ett ansvar för partiernas vårdkostnader även om dessa 

uppkommer på andra ställen än den egna vårdcentralen. Den vårdcentral där 

patienten är listad står för kostnaderna, det gäller även för de medicinska 

kostnaderna som uppstår då högkostnadsskyttet uppnås. Beroende på landsting 

så kan även andra former av kostnader åläggas vårdcentralen. I Skåne, vilket är 

landstinget som har gått längst, åläggs vårdcentralen även kostnader för 

sjukgymnastik. Något som har lett till så stora kostnader att vissa vårdcentraler 

har större kostnader på köpt vård än vad de har på sina egna läkare. Detta var 

antagligen inte intentionen med det avtal som landstinget satt upp. De olika 

avtalen och stor skillnad i patientgrupperna påverkar därför hur en vårdcentral 

kan bedrivas. 

 

 

4.4.3.2 Styrning 

Det är viktigt att verksamhetscheferna förstår avtalet som de har med landstinget. 

Dessutom finns det tre olika områden som beskrivs som en trebenspall, vilka alla 

måste vara riktiga för att pallen ska stå stadigt. Det första benet är det medicinska 

benet vilket står för att vårdcentralen måste leverera rätt medicinsk kvalitet. Det 

andra benet är driftsbenet som beskrivs att vårdcentralen ska vara bemannad på 

rätt sätt, med lagom mängd läkare och övrig personal. Det sista benet är 

ekonomibenet, vilket är att ha en ekonomi i balans. Är något av dessa områden 

fel så faller pallen. Det är utifrån dessa områden de analyserar vårdcentralerna. 

På de olika vårdcentralerna har det lokala ledarskapet mandat att fatta egna 

beslut, vill vårdcentralen anställa är det verksamhetschefen som fattar det 

beslutet. Capio har dock supportfunktioner vilka hjälper verksamhetschefen i 

olika frågor. Detta är något som skiljer Capio från många stora organisationer 

vilka vill fatta gemensamma centrala beslut. Verksamhetscheferna får styra 

precis som de vill så länge de uppfyller kvalitetskraven som regionen och 

landstinget ställer på vårdcentralen. Capio vill att de ska styra själva och det är 

Capios uppdrag att hitta chefer som vill driva sin vårdcentral och brinner för den 

lokala vårdcentralen. 
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Capio har som mål att varje vårdcentral ska bära sina egna kostnader. Om en 

vårdcentral går med underskott har Capio något som de kallar för en actionplan, 

de sätter sig då med verksamhetschefen och ser över varför vårdcentralen inte 

går ihop. Capio har inte stängt någon vårdcentral än, eftersom de anser att om de 

går med underskott så gör även de offentliga vårdcentralerna det, då LOV bygger 

på konkurrensneutralitet. Vilket betyder att inom rimlig tid kommer 

ersättningarna eller modellerna att anpassas så att det går att driva en vårdcentral 

med ett rimligt överskott. Vård måste vara långsiktigt och planerbart över tid, det 

är bra för trovärdigheten och dåligt för patienterna att lägga ner vårdcentraler.  

 

Ofta går det att lösa genom att få verksamhetschefen och MALen 

[medicinskt ansvarig läkare] att bli medvetna om situationen. Det 

är bara de som kan lösa problemet med att åter få en ekonomi i 

balans.  

 

Capio kan bara visa på hur det ser ut och hjälpa till med verktyg, själva 

problemet kan bara lösas lokalt. Klarar verksamhetschefen inte att ha en 

ekonomi i balans så är det Capios ansvar att byta ut chefen. 

 

4.4.3.3 Budget & Mått och nyckeltal 

Budgetprocessen är centralt i Capio, där budgetar för de olika vårdcentralerna 

görs varje höst. När budgeten görs är de första frågorna vårdcentralen ska 

fundera över: hur många patienter som de ska hjälpa under nästa år, hur många 

läkarbesök de ska leverera, hur många nyfödda barn det finns i området och 

likande. De tittar på vårdcentralens produktion i form av antal läkarbesök, 

sköterskebesök, sjukgymnaster och övrig personal såsom kuratorer och 

psykologer. Därefter studeras produktiviteten i form av patienter per läkartimme, 

patientbesök per sköterska, besök per listad och vilka resurser som finns kring 

varje läkare. Eftersom läkaren är den dyraste resursen är det viktigt att hitta en 

lämplig mängd sköterskor och läkarsekreterare som kan stödja läkaren med vissa 

uppgifter. Dessa mäts genom nyckeltal i form av skötersketimme/läkare och 
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sekreterartimme/läkare. Dessa ger tillsamman en uppfattning om vilken personal 

och vilka resurser som krävs för det kommande året. 

 

De får mäta precis vad de vill så länge de också mäter det som 

nämnts tidigare. 

 

Capio har även nyckeltal som är av mer monetär karaktär, de mäter till 

exempelvis labbkostnader, röntgenkostnader/läkarbesök, läkemedel/listad, köpt 

vård, såld vård, hur vårdcentralens ACG-vikt har utvecklats och täckningsgrad. 

Dessutom är resultaträkningen viktig, verksamhetscheferna får tillgång till den 

varje månad och det är viktigt att de förstår den. Olsson menar att: 

 

What gets measured gets done. 

 

Dessutom mäts medicinsk kvalitet men det finns vissa svårigheter då det inte 

finns någon riktigt samsyn inom primärvården om vad som är hög kvalitet. I alla 

de uppdrag som de olika landstingen har finns något som kallas för målrelaterade 

ersättningar och kvalitetsmått. Dessa skiljer sig mycket mellan de olika 

landstingen. I Västra Götaland som mäter flest parametrar mäts 144 stycken 

varje månad, medan de i Blekinge mäter fyra parametrar en gång per år. De 

kvalitetskrav som ställs där måste Capio leva upp till. Capio har även ett antal 

egna kvalitetsparametrar som mäts däribland tillgänglighet, kontinuitet, 

blodsocker värde på diabetespatienterna i snitt, spirometrier och återremisstider. 

Kvalitet är jätteviktigt och basen i allt det de håller på med, men att den är svår 

att mäta. Eftersom varje vårdcentral har sina nyckeltal har de försökt minska ner 

antalet. Nu har de sju stycket kvalitetsmått som de har enats om, Carema Care 

hade 20 och nu försöker Capio få ihop kvalitetsmåtten till någon typ av samsyn. 

Nyckeltalen används för att styra vårdcentralerna, men framför allt för att 

verksamhetschefen ska se att vårdcentralen utvecklas i den riktningen de vill. 

Nyckeltalen används framför allt för intern benchmarking på den egna 

vårdcentralen över tiden. 
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4.4.4 Capio, Hovshaga 

 

Vårdcentral Capio, Hovshaga 

Verksamhetschef Helene Elmlund 

Antal listade 10100 

Blandning av patienter Många unga familjer 

Speciell avdelning Hälsoservice 

 Tabell 7: Faktaruta Capio, Hovshaga 

 

Helene Elmlund är verksamhetschef på Hovshaga vårdcentral och menar att hon 

till viss del haft nytta av att vara utbildad sjuksköterska men framför allt av sin 

ålder då hon hunnit få en del livserfarenhet, något som underlättar då det kan 

vara ett turbulent och tufft arbete. Vårdcentralen byggdes år 2003 som ett privat 

alternativ och var den första privata vårdcentralen i länet. Från början ägde 

Svensk hälso- och sjukvård vårdcentralen, men den har sedan blivit uppköpt av 

Carema Care och ägs sedan årsskiftet av Capio. Vårdcentralen har cirka 10100 

listade, vilket inte har förändrats över tiden. Befolkningen runt vårdcentralen är 

ung och vårdcentralens barnhälsovård är störst i länet med ungefär 1300 barn. 

Vårdcentralen ansvarar även för särskilda boenden, det vill säga boenden med 

äldre. Det är landstinget som utser ansvaret att styra dessa. På vårdcentralen 

finns de mottagningar som ingår i uppdraget, dessutom finns hälsoservice som 

inte ingår i grunduppdraget där patienten själv får stå för kostnaden. 

 

4.4.4.1 Styrning 

Vårdvalet, år 2009, medförde att de krav som ställdes tidigare blev hårdare. 

Vårdcentralen har samma uppdragsspecifikation som andra vårdcentraler i länet 

och får lika mycket ersättning för de olika diagnoserna som ställs. Innan utgick 

den ekonomiska ersättningen från antal patienter och åldern på dessa, men sedan 

ett och ett halvt år tillbaka så baseras ersättningen på antal diagnoskoder. Utöver 

ACG finns även CNI, men eftersom vårdcentralens medelålder är ung och inte 

har speciellt mycket diagnoser ledde den ändrade ekonomiska ersättningen till att 

det blev tuffare ekonomiskt för vårdcentralen. 

 

Landstinget ställer stora krav genom uppdragsspecifikationen som 

vårdcentralerna måste leva upp till. De uppgifter som finns i 
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uppdragsspecifikationen är vårdcentralerna tvungna att följa och den följer 

landstinget upp. Dessutom har vårdcentralerna dialogmöte med landstinget och 

det kommer genomföras en fördjupande granskning samtidigt som den 

medicinska kvaliteten undersöks. Dessa granskningar är de samma både för de 

offentliga och privatägda vårdgivarna. 

 

Däremot skiljer det sig mellan det offentliga och privata vårdcentralerna då man 

inom den privata är:  

 

...mycket hårdare på att varje vårdcentral eller enhet ska klara sig 

själv. Där är det ju inte konkurrens på lika villkor, det kan man 

säga det känner vi ju att det är det inte. 

 

Företaget Capio är vårdcentralen inte så bekant med då de bara tillhört företaget 

ett par månader, däremot är patientsäkerhet det viktigaste som måste skötas. Ett 

bra arbete mot patienten är det viktigaste för Capio. Det finns även ekonomiska 

faktorer att beakta, kravet från Capio är att vårdcentralen ska klara sig 

ekonomiskt, alltså inte gå med förlust. Det var likadant med Carema Care. De 

har inga vinstmål som måste uppfyllas utan verksamhetschefer gör en budget 

tillsammans med företaget som vårdcentralen sedan ska klara av att hålla. Även 

personalen har ett större intresse för de ekonomiska resultaten, något hon tror 

inte att det är lika tydligt inom den offentliga verksamheten.  

 

Då det gäller styrningen av vårdcentralen menar verksamhetschefen att: 

...patientsäkerhet och vissa saker är självklart, det är alltså det 

medicinska som är självklart. Jag tycker att det blir ganska tydligt 

att klarar vi vår budget så är vi väldigt självgående... Håller vi 

budget så är det fritt, sen klart att man inte kan göra vad som helst, 

det är inte det jag menar. 
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Finns däremot problem med att klara budgeten blir styrningen tydligare, genom 

att de får undersöka närmare vad det är som gör att vårdcentralen inte klarar att 

nå upp till de budgeterade resultaten. Det är viktigt att vara tydlig med hur väl de 

når kvalitetsmålen då detta ger extra resurser till vårdcentralen. Det finns dock 

åsikter som menar att dessa saker inte tillför patienten speciellt mycket. Det är 

dock så att landstinget är uppdragsgivare och vårdcentralen blir då tvungen att 

rätta sig efter de krav som ställs. Så länge det inte skadar någon patient så får 

man leva med de krav som ställs. Klarar de sin budget så har vårdcentralen 

väldigt stora möjligheter att själva bestämma över hur verksamheten utformas. 

De kan göra inköp, utbildningsinsatser och anställa personal själva. Hon pekar på 

att landstinget har en HR-avdelning och många fackliga organisationer. Detta är 

något som de inte behöver ta hänsyn till i lika stor utsträckning på den privata 

vårdcentralen, då det är verksamhetschefen tillsammans med personalen som 

sköter rekryteringen. 

 

Vid pressade tider får vårdcentralen undersöka utgifterna närmare för att se om 

det går att spara pengar genom att genomföra olika förändringar eller 

neddragningar, det kan röra sig om sjukvårdsprodukter eller att spara in på olika 

tjänster.  

 

Vi hade en period nu när vi var väldigt pressade för något år sen, 

då att vi fick ju gå in och titta på varenda krona så att säga och 

vända på det. Då kan vi kanske inte ha någon vikarie när vi är 

sjuka. 

 

Det finns dock en gräns när de inte längre har möjlighet att driva en patientsäker 

vård, men om man skulle hamna i den situationen så är det möjligt att ta en 

diskussion med regionchefen för att besluta hur man ska fortsätta. Det har funnits 

diskussioner om huruvida vårdcentralen ska dela upp vissa enheter som egna 

kostnadsställen, men de har valt att se hela vårdcentralen som en enhet. Det har 
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dock valt att dela upp bland annat medicinska inköp för att få en lite bättre insikt 

i vad som köps in och till vilken avdelning. 

 
4.4.4.2 Mål och mått 

För att se vad patienterna har för åsikter om vårdcentralen använder de sig av 

den nationella patientenkäten. Med hjälp av undersökningen kan de sedan få 

förståelse för vad patienterna efterfrågar. Vårdcentralen i Hovshaga har haft lite 

dålig bemanning och ibland fått använda sig av hyrläkare, något som påverkar 

hur patienterna upplever besöken. Dessutom ställer den unga befolkningen andra 

krav på vårdcentralen, något som hon även menar att läkare uppmärksammat. 

Det är stor skillnad på att vara läkare på vårdcentralen i Hovshaga jämfört med 

på landet men en äldre befolkning. Informationen som kommer fram i enkäten 

studeras och vårdcentralen försöker förbättra de svagheter som upplevs. De har 

till exempel arbetat med bemötandet, där de blivit tydligare med att ge 

information till exempel om läkaren har blivit försenad. Hon berättar även att 

Carema Care hade en egen enkät som patienterna kunde fylla i, men att hon inte 

vet om även Capio använder det. Förutom de krav som landstinget stället har de 

även krav från Capio. Capio har precis som landstinget kvalitetsmått, dessutom 

är de miljöcertifierade vilket även vårdcentralen var tvungen att arbeta med. 

Utöver detta förekommer interna revisioner och kontroll av medicinska rutiner, 

något som kan ses som en form av intern kontroll, dock är denna mest är 

fokuserad på den medicinska sidan. 
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Variabler Capio, Hovshaga 

Krav från landsting Uppdragsspecifikationen 

Krav från ägare/chef Ekonomisk balans, uppfylla 

landstingets krav. 

Budget Baseras på antal patienter, 

produktivitet, ACG och CNI. Bestäms 

av Capio, bland annat är 

ekonomichefen och 

verksamhetschefen för vårdcentralen 

inblandad.  

Möjlighet till egen styrning Stor frihet under förutsättningar att de 

sköter uppdraget och budgeten. Starkt 

lokalt ledarskap och decentraliserade 

organisationer är krav inom företaget, 

vilket skapar stor frihet.  

Kvalitetsmått Medicinska mått från 

uppdragsspecifikationen speciellt 

NDR, tobak, blodtrycksmätning, 

luftvägsantibiotika och FAR-recept.  

Även nationella patientenkäten och 

läkemedel/miljö mäts. 

Finansiella mått/effektivitetsmått Täckningsgrad, ekonomisk balans, 

kostnadseffektiv vård och 

resultaträkning 

Produktionsmått 

 

 

 

Produktivitetsmått 

Listning, läkarbesök, 

sjuksköteskebesök, sjukgymnast, 

övriga besök 

 

Patienter per: läkardag, 

sjuksköteskedag, besök/listad, 

sjuksköterska/listad, sekreterare/listad 

 

Frihet att mäta egna mått Frihet finns, beroende på om 

verksamhetschefen vill mäta fler mått 

än vad som är tvunget. 
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5. Analys 
 

 

Detta kapitel börjar med en sammanställning av hur de olika variablerna skiljer 

sig mellan vårdcentralerna. Därefter jämförs den sammanställda empirin med 

vad teorin förutsagt. Se bilaga 3. 

 

 
 

5.1 Empirisk sammanställning 
 

Vårdcentral Krav från landsting 

Lenhovda/Åseda Uppdragsspecifikation 

Rottne/Braås Uppdragsspecifikation 

Dalbo Uppdragsspecifikation 

Achima Care, Älmhult Uppdragsspecifikation 

Capio, Hovshaga Uppdragsspecifikation 

 

Då alla patienter har rätt till en likvärdig vård och vårdcentralerna ska ha 

möjlighet att konkurrera på lika villkor utgår de från samma 

uppdragsspecifikation. Det vill säga att uppdragsspecifikationen är samma 

oavsett om vårdcentralen är privat eller offentligt ägd. I uppdragsspecifikationen 

specificeras hur verksamhetens intäkter bestäms och på vilka grunder 

verksamheten ska bedömas för att säkerställa att vårdcentralen uppfyller 

uppdraget. Landstinget ställer alltså samma krav på vårdcentralerna oavsett vem 

som är ägare till den specifika vårdcentralen. Detta betyder att den information 

som vårdcentralerna behöver samla in på uppdrag av landstinget bör vara samma 

oavsett ägaren. Som tidigare nämnts använder landstinget sedan den insamlade 

informationen för att säkerställa att vårdcentralen lever upp till sitt uppdrag. 

Ytterligare en effekt blir att de måltal som uppdragsspecifikationen innehåller 

medverkar till att styra vårdcentralen i en, av landstinget, önskad riktning.   
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Vårdcentral Krav från ägare/chef 

Lenhovda/Åseda Verksamhetsplan 

Rottne/Braås Verksamhetsplan 

Dalbo Verksamhetsplan 

Achima Care, Älmhult Ekonomisk balans, nå minst 70 % av 

kvalitetsmålen från landstinget. Uppfylla 

landstingets krav. 

Capio, Hovshaga Ekonomisk balans, uppfylla landstingets 

krav. 

 

Utöver de krav som Landstinget Kronoberg ställer på de offentliga 

vårdcentralerna, via uppdragsspecifikationen, finns även en enhet inom 

landstinget som har ansvar för de offentliga vårdcentralerna. Denna enhet kan 

jämföras med ägarna för de privata vårdcentralerna. Den är med andra ord en del 

av landstinget men samtidigt skild från den enhet inom landstinget som beställer 

vården. För de offentliga vårdcentralerna sammanställs kraven från ägaren i en 

verksamhetsplan, denna innehåller även delar från uppdragsspecifikationen. 

Verksamhetsplanen grundas i en gemensam plan men anpassas efter de olika 

vårdcentralerna. Som nämnts tidigare innehåller planen ett flertal nyckeltal vilka 

behandlar medicin, praktiska delar, kundnöjdhet, effektivitet, produktion, intern 

styrning och ekonomi. De privatägda vårdcentralerna har precis som de 

offentliga krav från sina ägare. De tydligaste kraven är att vårdcentralen ska 

uppfylla de krav som landstinget ställer i uppdragsspecifikationen och att 

vårdcentralen ska hålla sin budget. Sker detta finns det en stor möjlighet för 

vårdcentralerna att bedriva vården självständigt. 

 

Det verkar finnas en uppfattning inom både privata och offentligt drivna 

vårdcentralerna att de privata vårdleverantörerna har hårdare krav på att 

budgeten följs. Enligt de intervjuer som gjorts sker dock både möten och 

upprättande av handlingsplaner när vårdcentraler misslyckas med att följa 

budget, oavsett om de är offentligt eller privat ägda. Något som kan 

uppmärksammas är dock att chefen för landstingets vårdcentraler har valt att 
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driva vårdcentraler på mindre orter där det inte finns kundunderlag för att 

vårdcentralen ska kunna vara lönsam. Detta bör istället vara något som ligger på 

landstingets beställarenhet, om det finns behov av vårdcentraler på dessa platser. 

Det bör också nämnas att även om uppfattningen är att de privatägda bolagen har 

hårdare krav på att budgeten följs, så är det inget av företagen i denna uppsats 

som valt att lägga ner olönsamma vårdcentraler. 

 

Vårdcentral Budget 

Lenhovda/Åseda Byggs på vårdpengen, där de listade vägs 

in, och är enda inkomstkällan. 

Verksamhetschef och controller från 

landstinget bestämmer budgeten ihop.  

Rottne/Braås Finns ingen direkt budget, det är en 

vårdpeng. Extra pengar genom nådda 

kvalitetsmått. 

Dalbo Sköta uppdraget beroende av pengarna de 

får vilket styrs av ACG, CNI och antal 

listade. 

Achima Care, Älmhult Baseras på ersättningsnivåer från 

landstinget, vilka kan ändras under året. 

Även vårdcentralens inriktning och 

intressen påverkar budgeten. Bestäms av 

VD, verksamhetschef och ekonomichef.  

Capio, Hovshaga Baseras på antal patienter, produktivitet, 

ACG och CNI. Bestäms av Capio, bland 

annat är ekonomichefen och 

verksamhetschefen för vårdcentralen 

inblandad.  

 

Vårdcentralernas budget baseras på de inkomster de får från landstinget i form 

av vårdpeng. Denna baseras i Kronoberg på vårdtyngd i form av ACG/CNI mått. 

Den ersättning som vårdcentralerna erhåller beräknas på samma vis oavsett om 

det är en privat eller offentlig aktör som bedriver vården. 
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Hos de offentliga vårdcentralerna i Kronobergs landsting finns det delade 

meningar om budgetens betydelse eller om det kan ses som en budget. Detta kan 

bero på en bild av att en budget sträcker sig över ett år och att den sedan tidigare 

är fastslagen. Då vårdcentralernas inkomster numera baseras på antalet patienter 

och vårdtyngden är det svårare att förutse vilka inkomster och utgifter som 

kommer beröra vårdcentralen. Likadant är det inom de privata vårdcentralerna 

där intäkter och utgifter varierar på samma vis, men här verkar budgeten ha en 

självklarare plats i verksamheten. 

 

Inom de offentliga vårdcentralerna sätts budgeten eller motsvarande av 

vårdcentralens verksamhetschef tillsammans med en controller från landstinget. 

Detta bör vara något som medför att det finns en stor frihet för de offentliga 

vårdcentralerna att själva, med en controller som stöd, får besluta över budgetens 

utseende. 

 

Hos de undersökta privata vårdcentralerna har företaget ett större inflytande i 

budgetens utformning. Då det beslutas om budgeten medverkar vanligen 

företagets ekonomichef eller motsvarande tillsammans med verksamhetschefen. 

Även om ekonomichefen är medverkande då budgeten bestäms är de företag som 

intervjuats tydliga med att det initialt är verksamhetschefen som får utforma 

budgeten så länge de krav som finns uppfylls.  

 

Både i de privata och offentligt ägda vårdcentralerna sätts budgeten på ett 

liknande sätt där verksamhetscheferna har möjlighet att själva besluta om 

utformningen. Men då de privata vårdcentralernas budget bestäms tillsammans 

med delar av företaget kan detta leda till ett större fokus på företagets 

övergripande mål och därmed finns det möjlighet att de privatägda 

vårdcentralerna inte kan påverka budgetens utformning i samma utsträckning 

som de offentligägda. 
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Det nämns av både offentliga och privata vårdcentraler att det blivit svårare att 

planera och sätta budgetar i och med vårdvalet då ersättningen kan förändras på 

grund av faktorer som en förändrad vårdtyngd, att vårdtagare byter vårdcentral 

och av att landstinget väljer att förändra ersättningsnivåerna. Detta är något som 

påverkar både de offentliga och privata vårdcentralerna, men det verkar 

fortfarande finnas en starkare koppling till budgeten som verktyg bland de 

privata utövarna. 

 

Ett annat område som påverkar vårdcentralerna är då landstingen väljer använda 

sig av nya leverantörer. Något som leder till att vårdcentralerna antingen har 

möjlighet att frivilligt använda sig av den nya leverantören eller så är 

vårdcentralerna tvingade att använda den nya leverantören. Detta är något som 

kan påverka möjligheten att planera inköp speciellt för de privata aktörerna då 

dessa själva måste avsluta gamla avtal och förhandla fram nya avtal med den 

valda leverantören. 

Vårdcentral Möjlighet till egen styrning 

Lenhovda/Åseda Stor frihet så länge uppdraget och 

budgeten sköts 

Rottne/Braås Stor frihet så länge de följer uppdrag och 

budget. Önskar hårdare styrning i vissa 

fall. 

Dalbo Frihet finns så länge uppdraget och 

budgeten sköts. 

Achima Care, Älmhult Relativt stor frihet, dock är styrningen 

hård från landstinget.  

Capio, Hovshaga Stor frihet under förutsättningar att de 

sköter uppdraget och budgeten. Starkt 

lokalt ledarskap och decentraliserade 

organisationer är krav inom företaget, 

vilket skapar stor frihet.  

 

Både inom de offentliga och privat ägda vårdcentralerna finns det stor frihet i att 

själva bestämma hur styrningen ska ske. Men med denna frihet följer också 
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kravet att vårdcentralen ska leva upp till de krav som ställs i 

uppdragsspecifikationen samt att de ska klara av att bedriva sin verksamhet med 

de medel som de tilldelats.  Det vill säga att de inte får överskrida den budget 

som satts, misslyckas en vårdcentral med detta tvingas de att hitta åtgärder som 

medför att vårdcentralen inte går med förlust. Lyckas vårdcentralen inte med 

detta blir styrningen tydligare och ägaren mer involverad i hur verksamheten 

drivs. Det finns även åsikter om att privata vårdcentraler har en mer detaljerat 

planlagd budget samt att kraven på att ta igen förlorade intäkter är lägre för 

offentligt drivna vårdcentraler.  

 

De privata vårdcentralerna som intervjuats upplever att styrning från landstinget 

är hård medan vissa offentliga önskar en hårdare styrning. Detta kan antagligen 

bero på hur verksamhetschefen är som person och vilken erfarenhet denne har. 

Men skulle även kunna bero på att man upplever att man saknar stöd inom 

organisationen. Blir styrningen allt för hård finns dock risk att ansvaret flyttas 

uppåt i och med att verksamhetschefens möjligheter att påverka minskar. 

 

Vårdcentral Kvalitetsmått 

Lenhovda/Åseda Medicinska mått ur uppdragsspecifikation 

samt nationella patientenkäten 

Rottne/Braås Medicinska mått ur uppdragsspecifikation 

samt nationella patientenkäten 

Dalbo Medicinska mått ur uppdragsspecifikation 

samt nationella patientenkäten 

Achima Care, Älmhult Medicinska mått från uppdragsspecifikation 

samt nationella patientenkäten 

Capio, Hovshaga Medicinska mått från 

uppdragsspecifikationen speciellt NDR, 

tobak, blodtrycksmätning, 

luftvägsantibiotika och FAR-recept.  Även 

nationella patientenkäten och 

läkemedel/miljö mäts. 
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De kvalitetsmått som används är de samma för alla intervjuade vårdcentraler där 

medicinska mått från uppdragsspecifikationen samt resultatet från den nationella 

patientenkäten står i centrum. Där uppdragsspecifikationen består av hårdare 

nationella och regionala mått, medan den nationella patientenkäten innehåller 

mjukare mått som behandlar hur patienterna upplever vården. Utöver dessa 

använder sig företaget Capio av ett antal mått, vilka främst fungerar som 

benchmarking mellan företagets egna vårdcentraler i olika landsting. 

Anledningen till detta är att uppdragsspecifikationen skiljer sig mellan olika 

landsting något som gör det svårt för de privata vårdföretagen att jämföra sina 

vårdcentraler. Detta är något som inte berör de offentligt drivna vårdcentralerna 

då dessa är verksamma inom samma landsting och därmed använder samma 

nyckeltal. 

 

Vårdcentral Finansiella mått/effektivitetsmått 

Lenhovda/Åseda Täckningsgrad, ekonomisk balans, 

kostnad i relation till invånare och insats, 

vardagsrationaliseringar, 

strukturförändringar 

Rottne/Braås Täckningsgrad, ekonomisk balans, 

kostnad i relation till invånare och insats, 

vardagsrationaliseringar, 

strukturförändringar 

Dalbo Täckningsgrad, ekonomisk balans, 

kostnad i relation till invånare och insats, 

vardagsrationaliseringar, 

strukturförändringar 

Achima Care, Älmhult Täckningsgrad, ekonomisk balans, 

lönsamhetsmått, budgetavvikelser, 

personal kostnad per listning 

Capio, Hovshaga Täckningsgrad, ekonomisk balans, 

kostnadseffektiv vård och resultaträkning  
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De mått som används för att beskriva vårdcentralers effektivitet och finansiella 

situation är även de relativt lika då privata och offentliga vårdgivare jämförs. 

Detta är något som med största sannolikhet beror på att de genom 

uppdragsspecifikationen har fått liknande mål. Även om landstinget som helhet 

har andra mål så skapas genom uppdragsspecifikationen en likriktning av målen 

på vårdcentralernas nivå. Där vårdcentralen oavsett ägarform har mål som 

exempelvis ge god vård och hålla budgeten. Bland dessa mått är täckningsgraden 

viktig. Täckningsgraden är i det här fallet en kvot som beskriver hur många 

besök som gjorts på primärvårdsenheten i förhållande till totalt i öppenvården. 

Detta är ett mått som alla de som intervjuats har visat intresse för och som visar 

på hur pass väl vårdcentralen lyckas bistå patienterna med det vård som 

efterfrågats. Ekonomisk balans är även det viktigt för alla de vårdcentraler som 

intervjuats och detta följs upp genom att jämföra budgeten med utfallet och 

därefter studera vilka avvikelser som finns, vad dessa beror på och hur de ska 

hanteras. Detta kan beröra vad undersökningar, röntgen, labb samt läkemedel 

kostar och är också något som mäts på de olika vårdcentralerna. 

  

De offentliga vårdcentralerna använder sig även av mått på kostnadseffektivitet 

vilket mäts genom att kostnaden studeras i förhållande till antalet invånare och 

insats. Även de privata aktörerna använder sin av olika effektivitetsmått, hur 

många mått som används skiljer sig åt mellan de båda undersökta företagen. En 

skillnad som kan uppmärksammas är att de offentligt drivna vårdcentralerna har 

en mer övergripande vy av kostnader för olika behandlingar, medan de privata 

aktörerna snarare har effektivitetsmått som beskriver mer intern effektivitet där 

vårdcentralen eller enskilda åtgärder står i fokus. Om liknande mått med fokus 

på den interna effektiviteten mäts på de offentliga vårdcentralerna görs detta på 

initiativ av verksamhetschefen på den enskilda vårdcentralen som valt att mäta 

dessa och inte på grund av att det finns ett krav från ägaren. 

 

Det ska även nämnas att IT-systemet som används på vårdcentralerna är 

tillgängligt för de offentliga vårdcentralernas ledning medan de privata ägarna 
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inte har tillgång till detta system. Vilket medför att ledningen av de offentliga 

vårdcentralerna har möjlighet att ta fram ett stort antal nyckeltal över 

vårdcentralernas prestationer om detta skulle behövas. 

 

Vårdcentral Produktionsmått Produktivitetsmått 

Lenhovda/Åseda Läkarbesök, BVC, jour, 

besök hos annan 

vårdgivare, 

primärvårdsrehab, 

besvarade samtal 

 

Rottne/Braås Läkarbesök, BVC, jour, 

besök hos annan 

vårdgivare, 

primärvårdsrehab, 

besvarade samtal 

 

Dalbo Läkarbesök, BVC, jour, 

besök hos annan 

vårdgivare, 

primärvårdsrehab, 

besvarade samtal 

 

Achima Care, Älmhult Listning , antal 

besök/patient 

Tillgänglighet, patienter per 

läkare och liknande mått  

Capio, Hovshaga Listning, läkarbesök, 

sjuksköteskebesök, 

sjukgymnast, övriga 

besök 

Patienter per: läkardag, 

sjuksköteskedag, besök/listad, 

sjuksköterska/listad, 

sekreterare/listad 

 

Inom de offentliga vårdcentralerna finns ett antal budgeterade parametrar som 

prognostiserar vilka vårdbehov som kommer finnas inom landstinget under det 

kommande året. Om dessa i någon större omfattning påverkar den mängden vård 

som vårdcentralerna planerar att producera är tveksamt då vårdcentralerna själva 

har ansvar att hålla sin budget och måste planera sin personalstyrka utifrån de 

intäkter de har. Det är antagligen så att de offentliga vårdcentralerna precis som 
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de privata bestämmer hur stor produktion av olika typer som ska finnas utifrån 

det antal listade personer om är anslutna till respektive vårdcentral.  

 

Inom de offentliga verksamheterna finns det inga direkta krav på 

produktivitetsmått från ledningen, utan mäts det på detta område så sker detta på 

initiativ av verksamhetschefen på den enskilda vårdcentralen. Detta skiljer sig 

från de privatägda vårdcentralerna som väljer att mäta mått som beskriver hur 

många patienter läkare och liknande klarar av att behandla. Dessutom finns mått 

på hur många besök som varje listad gör och liknande. 

Vårdcentral Frihet att mäta egna mått 

Lenhovda/Åseda Frihet finns, beroende på om 

verksamhetschefen vill mäta fler mått än 

vad som är tvunget. 

Rottne/Braås Frihet finns, beroende på om 

verksamhetschefen vill mäta fler mått än 

vad som är tvunget. 

Dalbo Frihet finns, beroende på om 

verksamhetschefen vill mäta fler mått än 

vad som är tvunget. 

Achima Care, Älmhult Frihet finns, beroende på om 

verksamhetschefen vill mäta fler mått än 

vad som är tvunget. 

Capio, Hovshaga Frihet finns, beroende på om 

verksamhetschefen vill mäta fler mått än 

vad som är tvunget. 

 

 

Det finns friheten till att mäta egna mått, om detta görs och i så fall vilka mått 

som mäts beror på verksamhetschefen och vårdcentralens situation. Det är alltså 

inget som hindrar verksamhetschefen från att mäta egna mått eller nyckeltal så 

länge som de mått som är obligatoriska mäts och att vårdcentralen inte 

överskrider sin budget. Vad som mäts beror på vårdcentralens situation vilken 

kan påverkas av ekonomi eller åsikter från patientenkäten. Framkommer 
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klagomål på någon speciell process inom vårdcentralen kan denna undersökas 

och förbättras, om verksamhetschefen väljer att göra detta. Detta är något som 

har utnyttjats på olika vårdcentraler, exempelvis så mäts olika mått som berör 

vårdcentralernas produktivitet och även måluppfyllelse där man anser att detta är 

viktigt. Bland annat på vårdcentralen i Rottne där relevanta siffror presenteras på 

en tavla, något som kan antas ha en styrande effekt på hur personalen agerar. 

Även på Hovshaga vårdcentral presenteras liknande siffror vid arbetsplatsträffar. 

En del vårdcentraler har även att kostnaden för tolkar är stor, något som lett till 

att dessa siffror studerats för att se om så är fallet. Utöver detta händer det att 

vårdcentralerna studerar de egna processerna för att se om det finns moment som 

är onödiga för att vården ska fungera. 
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5.2 Teoretisk analys 
För att kunna klargöra vilken information som tas fram och används inom olika 

verksamheter underlättar det att ha en förståelse för organisationens uppbyggnad 

där de olika ansvarsområdena tydliggörs. Den teoretiska analysen kommer därför 

inledas med att beskriva organisationens uppbyggnad följt av hur styrningen går 

till för att utmynna i vilka mål och mått som används.  

5.2.1 Strukturell uppbyggnad 

Som Arnetz (1998) nämner är organisationsstrukturen viktig för att 

organisationen ska ha möjlighet att uppnå sina mål. Då organisationsstrukturen 

även påverkar en organisations effektivitet (Jacobsen & Thorsvik 2002), kan det 

vara behövligt att se över denna inom vissa offentliga verksamheter. Speciellt då 

den offentliga sektorn ofta kritiseras på grund av bristande effektivitet. Genom 

vårdvalet, där länets invånare får möjlighet att själva välja vilken vårdcentral de 

vill tillhöra, skapas grunderna för en konkurrensutsatt vård där kundernas 

preferenser och nöjdhet får en mer central roll för vårdcentralerna.  

 

Som vårdvalet utformats i Kronoberg tyder det på att landstinget anser det vara 

lämpligt att använda sig av New Public Management (NPM). Att organisationer 

väljer att använda sig av NPM beror enligt Hood (1991) på en önskan om att 

sakta ner eller minska de offentliga utgifterna, öka privatiseringen inom den 

offentliga sektorn, utveckla automatisering inom produktion och distribution av 

offentliga tjänster dessutom en önskan om att utveckla en mer allmängiltig mall 

för hur den offentliga sektorn bör styras. Som Almqvist (2006) nämner görs detta 

genom att de gigantiska offentliga enheterna bryts ner till mindre styrbara 

enheter, vilka styrs med hjälp av målstyrning och att det finns ett större fokus på 

resursutnyttjande. 

 

För att bryta ner stora organisationer i mindre överblickbara enheter används 

vanligen decentralisering (Berlin & Kastberg, 2011). För att styra dessa enheter 

används vanligen målstyrning vilket även medför att ansvaret flyttas ner i de 

olika enheterna (Frenckner, 1989). Inom landstinget i Kronoberg är den 

offentliga primärvården decentraliserad där de olika vårdcentralerna styrs med 
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hjälp av målstyrning, dessutom är vårdcentralerna underställda primärvårds- och 

rehabcentrum vilket är en enhet som är skild från den del av landstinget som har 

det övergripande ansvaret för vården. 

 

I enlighet med de idéer som finns i NPM styrs enheterna med hjälp av 

målstyrning där politikerna sätter de mål som ska uppnås. Detta sker med hjälp 

av beställare utförare modellen där som Siverbo (2004) beskriver beställandet av 

vården görs sedan där de krav och behov som framkommit och upphandlas och 

den mest lämpliga utföraren får i uppdrag att tillhandahålla tjänsterna. I denna 

modell fokuserar beställaren på vad som ska göras medan utföraren får besluta 

om hur de skall gå till väga för att genomföra uppdraget (Hallin & Silverbo 

2003).  På detta sätt sker styrningen av vårdcentralerna inom Kronobergs 

landsting. Där de olika enheterna styrs med hjälp av de mål som finns uppställda 

i uppdragsspecifikation för uppdraget. 

 

NPM fokuserar även på resursutnyttjande vilket, enligt Almqvist (2006), kan nås 

genom en ökad konkurrens. Genom att låta företag konkurrera om de olika 

tjänsterna som den offentliga sektorn ska tillhandahålla kan en ökad 

produktivitet och effektivitet skapas. Muren (1995) menar att konkurrens har 

flera olika syften, såsom att minska kostnaden för samma kvalitet och öka 

kvaliteten genom ökad mångfald samt valfrihet. För att detta ska ske är det enligt 

Jonsson (1993) viktigt för konkurrensen att företagen konkurrerar på samma 

villkor. För att det ska finns konkurrens krävs att det finns fler än en aktör som 

kan utföra tjänsterna, detta har inom Kronobergs landsting skett genom att det 

finns möjlighet för privata aktörer att erbjuda vård till länets invånare. Detta sker 

genom att antingen en enskild vårdcentral väljer att bedriva vård i privat regi 

eller att ett större vårdbolag väljer att driva en eller flera vårdcentraler inom 

landstinget. För att konkurrensen ska ske på lika villkor får både privata och 

offentliga aktörer samma belopp för att genomföra vårdinsatserna. På samma vis 

ställs även samma krav på både offentliga och privata aktörer på vilka mål de 

skall uppnå. 
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För att kunna göra en jämförelse mellan både privat- och offentligt drivna 

aktörer har även ett par privata vårdgivare undersökts. Dessa vårdcentraler har 

varit del av företag som bedriver vård på flera olika platser. I de fall som 

studerats har även de privata aktörerna varit decentraliserade och styrs med 

målstyrning, vilket till stor del påminner om du de offentligt drivna 

vårdcentralerna i Kronoberg styrs. Huruvida detta är något som sker generellt 

inom vårdbranschen är svårt att säga men det finns vissa antydningar på att det är 

svårt att bedriva vårdcentraler med en allt för central styrning. 

 

5.2.2 Styrning 

Inom organisationen behövs också någon typ av styrning, det vill säga att 

medvetet försöka påverka en organisation att nå ett eller flera mål. Brorström et 

al. (1998) menar att det finns i alla fall två utpräglade sätt att styra en verksamhet 

nämligen beteendestyrning och resultatstyrning. För vårdcentralerna i 

Kronobergs landsting sker styrningen på olika vis beroende på vilken nivå som 

studeras. Landstingets styrning av vårdcentralerna sker i stort sett helt med 

målstyrning vilket nämnts tidigare, där det finns en uppdragsspecifikation vilken 

innehåller information om det intäkter vårdcentralen får och samt ett flertal mål 

som vårdcentralen ska nå upp till. Denna styrning är som Brorström et al. (1998) 

nämner lämplig då det inte går att utforma regler för hur alla möjliga situationer 

som kan uppkomma ska hanteras.  

 

Intern på vårdcentralerna övergår styrningen i mer direkt styrning, något som 

enligt Frenckner (1989) är vanligt längre ner i organisationshierarkin. Vilket i 

Kronoberg sker genom att rutiner utformas, arbetsplatsträffar där arbetet 

diskuteras och liknande åtgärder. Även om styrningen blir mer direkt inom 

vårdcentralerna finns fortfarande mål och mått kvar men det ligger ofta på 

administrationen att lyckas införliva dessa i vårdcentralens rutiner. Enligt Berlin 

& Kastberg (2011) brukar det dock vara svårt att förändra arbetssätt då de flesta 

som arbetar inom vården arbetar utifrån professionens värderingar. Det vill säga 

att även om administratörerna har den formella auktoriteten så har 
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vårdpersonalen en professionell yrkeskunskap där de ansvarar för de olika 

vårdprocesserna bedrivs på bästa sätt och i enlighet med vetenskapligt 

konsensus. Detta medför att den administrativa ledningen kan ha svårt att 

påverka hur vårdcentralen ska fungera då de förändringar som sker måste 

överensstämma med professionens normer och värderingar. I och med detta finns 

det en styrning som ligger bredvid den administrativa och parallellt påverkar 

vårdcentralerna. Denna styrning kommer inte diskuteras mer, det kan dock 

nämnas att vårdpersonalens utbildning bör vara likvärdig oavsett om de är 

verksamma på en privat eller offentlig vårdcentral vilken bör medföra att den 

medicinska styrningen inte skiljer sig nämnvärt mellan de olika ägande 

formerna. 

 

Den administrativa styrningen använder som nämnts en kombination av 

målstyrning och direkt styrning. Denna styrning kan klassificeras som 

ekonomistyrning vilken Brorström (1988) menar ska leda, motivera och följa 

upp avvikelser, vilket leder till utveckling av verksamhet, ekonomi och 

organisation genom de önskemål som ledningen har. För att detta ska fungera bra 

menar Scapens (1991) att ansvar, budgetering och standardkostnader är viktig för 

att kunna ha kontroll på verksamheten. Dessutom är det viktigt för 

divisionaliserade organisationer att det sker utvärdering av prestationer och 

internpriset finns tillgängliga. Den uppdragsspecifikation som Kronobergs 

landsting använder sig av för att specificera vad som efterfrågas fungerar som en 

viktig del för att leda arbetet på de olika vårdcentralerna. Den hjälper även till att 

motivera genom att sätta måltal vilka vårdcentralerna förväntas uppnå, talen följs 

även upp genom rapporter där avvikelser uppmärksammas. Ansvaret för att 

vårdcentralen lever upp till de krav som ställs läggs på vårdcentralens 

verksamhetschef tillsammans med den organisation som äger vårdcentralen. För 

att driva verksamheten fås en ”vårdpeng” vilken i stora delar baseras på antal 

listade personer på vårdcentralen samt den vårdtyngd som dessa personer 

motsvarar. Till detta kan mer resurser skjutas till eller dras ifrån beroende på 
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lokala faktorer som påverkar vårdcentralen. För att kunna planera hur dessa 

intäkter skall användas ställs vanligtvis en budget upp. 

 

5.2.3 Budget 

Budgeten har ett flertal syften där ibland att planera, fördela resurser och ansvar, 

dessutom ska den ha en styrande funktion samt fungera som en 

kontrollmekanism (Brorström et al., 1998; Abernethy & Stoelwinder, 1995; 

Lindvall, 2011; Brorström, Haglund & Solli, 1998; Bergstrand & Olve, 2002) 

Som nämnts i den empiriska sammanställningen sker budgetering på olika sätt i 

de fall som undersökts. En skillnad som uppmärksammats är att hos de offentliga 

vårdcentralerna sätts budgeten av vårdcentralens verksamhetschef tillsammans 

med en controller medan hos de privata vårdcentralerna medverkar ett flera 

personer från företaget i budgetens utformning.  

 

Att budgeteringen inom de offentliga vårdcentralerna till stor del sker av 

verksamhetschefen betyder att ett flertal av de syften som finns med budgeten 

påverkas. Planeringssyftet finns fortfarande kvar där verksamhetschefen har 

möjlighet att planera den framtida verksamheten. Däremot försvinner 

möjligheten för landstingscentret att genom budgeten styra den till den enskilda 

vårdcentralen. Dessutom flyttas fördelning av resurser och ansvar samt 

kontrollmekanismer in i den enskilda vårdcentralen och påverkar inom 

vårdcentralen istället för på vårdcentralen som helhet. Detta kan mycket väl vara 

det som är meningen med att låta verksamhetschefen bestämma budgeten, och 

budgeten kan säkerligen till viss del ha en styrande effekt på de anställda. Men 

då verksamhetschefen till stora delar själv är ansvarig för att budgeten följs 

förloras många av de fördelar en budget för med sig och blir till stora delar mest 

ett planeringsverktyg. De övriga syftena med budgeten kopplas till stor del 

istället till uppdragsspecifikationen och verksamhetsplanen där 

ansvarsfördelning, kontrollmekanismer och styrande funktioner syns. 

 

Till skillnad mot de offentliga vårdcentralerna sker budgeteringen hos de privata 

vårdcentralerna med en större involvering av det företaget som äger 
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vårdcentralen. Då både verksamhetschefen och företaget finns representerat finns 

en större möjlighet för företaget att påverka hur de vill att vårdcentralen ska 

fungera. Planeringssyftet finns fortfarande kvar där verksamheten planeras, men 

i och med att den sker i samråd med företaget finns större möjligheter för 

företaget att styra, kontrollera och fördela ansvar. Dessa kompletteras även av 

landstinget uppdragsspecifikation vilken innehåller den styrning, kontroll och 

ansvarsfördelning som landstinget kräver. Men då planeringen av verksamheten 

skett i samråd med företaget finns antagligen ett större stöd i hur verksamheten 

ska genomföras, till skillnad från de offentliga vårdcentralerna där 

verksamhetschefen får ett större egenansvar och en förväntan att de uppställda 

kraven ska genomförs. 

 

Skillnaden mellan hur budgetprocessen går till bör därför leda till att de privata 

vårdcentralerna mer styrda från sin ägare i hur verksamheten skall utformas, men 

samtidigt får de ett större stöd från företaget genom att företaget bistår med 

tydligare riktlinjer för hur verksamheten skall utformas för att vara framgångsrik. 

Tillskillnad från de privata vårdcentralerna har de offentliga vårdcentralerna en 

större frihet att själva bestämma hur verksamheten ska utformas, men med denna 

frihet kommer också ett större ansvar för hur verksamheten bedrivs. 

  

5.2.4 Information 

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) är information viktig för styrning och 

kontroll av en verksamhet. Heide et al. (2005) menar att medarbetarnas vetskap 

och åsikter påverkas av den information som ledarna väljer att ta upp och 

meddela. Vilket även Jacobsen och Thorsvik (2002) påpekar då de menar att det 

krävs kommunikation inom verksamheten så länge människor arbetar och kräver 

samordning. Ett sätt att skapa kommunikation är genom att mål och planer 

skapas, då dessa kan användas för att visa budskap genom hela organisationen. 

Lindvall (2011) menar att informationen är av central betydelse när det kommer 

till att leda verksamheter, detta för att nå målöverensstämmelse, öka 

produktivitet och effektivitet. För att styra och kontrollera vårdcentralerna 

använder Kronobergs landsting i stor utsträckning den uppdragsspecifikation där 
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mål och planer presenteras, dessa följs också upp för att kontrollera att 

vårdcentralerna lever upp till sina åtaganden. Inom de offentligt drivna 

vårdcentralerna sprids även kommunikation via den verksamhetsplan som skapas 

samt via möten där de mål och planer som anses viktiga kommuniceras. På 

liknande vis sker kommunikation mellan de privat drivna vårdcentralerna och det 

företag som äger vårdcentralen. Dessa har inte på samma tydliga vis en 

verksamhetsplan som de ska utgå ifrån, men de har däremot en mer omfattande 

budgetprocess där företaget har större möjlighet att förmedla de mål och planer 

som de har för vårdcentralen. Utöver detta sker precis som för de offentligt 

drivna vårdcentralerna möten där mål och planer förmedlas till dem om är i 

behov av dem. 

 

Det finns inga större skillnader i hur offentliga och privata vårdcentraler 

förmedlar information. Som tidigare nämnts finns det ett större engagemang för 

budgetprocessen i de privat drivna vårdcentralerna. Medan de offentligt drivna 

vårdcentralerna använder sig av en verksamhetsplan vilken hjälper till med att 

föra ut den information som anses viktig. 

 

5.2.5 Mål och mått 

Christensen (2005) menar att offentliga organisationer ofta använder sig av 

komplexa mål. Där många och vaga aktiviteter prioriteras vid samma tidpunkt. 

Målen påverkas även, enligt Jacobsen och Thorsvik (2002), av den politiska 

styrning som finns inom offentliga verksamheter och är därför 

kompromisspräglade. Då vårdcentralernas uppdrag numera utgår från den 

uppdragsspecifikation som landstinget tagit fram skapas en stabilare situation för 

de offentligt drivna vårdcentralerna. Då de politiska detaljerna i större 

utsträckning skalas av och uppdraget utgår mer ifrån det som kan anses vara en 

bra vård. Vad som kan anses vara en bra vård kan visserligen förändras men det 

bör vara ett mer stabilt uppdrag. Genom denna förändring blir även de offentligt 

drivna vårdcentralernas uppdrag mer likt de privat drivna vårdcentralernas då 

båda har samma utgångspunkt och behandlas lika av uppdragsgivaren 

landstinget. 
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Holmblad-Brunsson (2005) nämner att mått kan användas på olika sätt 

exempelvis för att kontrollera, ha som underlag för beslut samt visa ordning och 

reda. Mycket går dessutom att mäta, ofta handlar det om finansiella mått, men 

även andra mått kan vara viktiga att mäta. Anell (1990) menar att det är svårt att 

mäta hälsoeffekter och där med output för vården. Detta är något som stämmer 

bra överens med den uppdragsspecifikation som landstinget utgår från, där målet 

med verksamheten är att ge en bra vård på lika villkor. Men då detta är något 

som är svårt att mäta sker tvingas landstinget genom ett flertal parametrar 

försöka konkretisera vad bra vård är. Bland vårdcentralerna i Kronobergs 

landsting finns det inga skillnader i hur denna bedömning går till, vilket beror på 

att det ska vara konkurrens neutralt mellan de olika aktörerna och de ska 

bedömas på samma grunder. 

 

På samma vis är det med andra mått som läggs på vårdcentralerna utifrån, de 

mäter i stort sett samma saker vilket med största sannolikhet beror på att alla 

utgår från samma uppdrag och alla har samma resurser för att utföra det givna 

uppdraget med. De mått som skiljer mellan privat och offentligt ägda 

vårdcentraler är till stor del koncentrerade till effektivitetsmått och 

produktivitetsmått. Effektivitetsmåtten skiljer sig på så vis att de offentliga 

vårdcentralerna har ett landstingsfokus medan de privata har ett 

vårdcentralsfokus. Något som med största sannolikhet precis som skillnaden i 

produktivitetsmått beror på att de har olika utgångspunkter. 

 

Dessa utgångspunkter kan förklaras genom att verksamhetens mål undersöks. 

Den offentliga vården har genom sin koppling till landstinget haft folkhälsan 

som utgångspunkt. Målet har varit knutet till befolkningens välmående och där 

ekonomin har varit ett medel för att nå detta mål. Då den nya vårdmodellen 

tvingat de offentliga vårdcentralerna till att ta ett större ansvar för ekonomin har 

de blivit tvungna att ta se över vad de spenderar sina resurser på. Men trots detta 

finns med största sannolikhet idén om att de resurser som vårdcentralen har ska 
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ge den bästa möjliga vården. Till skillnad från offentliga verksamheter har de 

privata alltid haft ett ekonomiskt intresse vilket beror på att företag i grunden 

finns är för att generera vinst. Vilket medför att målet för verksamheten blir att 

leva upp till de krav som landstinget ställer och samtidigt genom att ha en 

effektiv och efterfrågad vård generera vinst. Detta leder med största sannolikhet 

till att effektivitet och produktivitet studeras för att se till att resurserna används 

på bästa sätt. Effektivitets- och produktivitetsmått kommer antagligen bli allt 

vanligare även inom den offentliga vården då det finns ett behov av att kunna 

konkurrera med de privatägda vårdcentralerna. 

 

Utöver den skillnad i vårdcentralernas bakgrund som finns så finns det också en 

större säkerhet i den offentligt drivna vården något som kan medföra att 

ekonomin prioriteras ner. Denna säkerhet beror på att landstinget har som ansvar 

att se till att det finns vård för medborgarna. En privat vårdcentral kan tvingas 

stänga för att den inte klarar att leva upp till de krav som landstinget ställer 

medan det samma inte gäller för en offentlig vårdcentral om det inte finns några 

privata alternativ. Något som beror på den vård som landstinget är skyldiga att 

tillhandahålla måste komma från någon aktör. 

 

För att sammanfatta hur vårdcentralernas styrning går till så har den genom den 

utformning som gjorts lett fram till att de offentligt och privat drivna 

vårdcentralerna styrs på ett väldigt likartat sätt. Där alla de undersökta 

verksamheterna utgår från samma uppdragsspecifikation för att skapa 

konkurrensneutralitet. De undersökta är alla decentraliserade verksamheter som 

externt styrs med hjälp av målstyrning och får en mer direkt styrning internt. 

Budgeteringen är mer kopplad till ägaren bland de privata, medan de offentliga 

har en större frihet i att själva planera budgeten. De mål och mått som används 

för att styra verksamheten är relativt likvärdiga och skiljer sig framför allt genom 

att det finns större krav på effektivitet och produktivitet bland de privata 

aktörerna, vilket sannolikt har sitt ursprung i de olika utgångspunkter som 

vårdcentralerna tagit sitt avstamp i. 
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6. Slutsats 
 

 

Här beskrivs våra slutsatser och egna reflektioner. Det kommer även ges förslag 

på områden för fortsatt forskning.  

 

 

6.1 Resultat 
1. Hur används finansiell och icke-finansiell information för intern styrning 

av offentligt och privat ägda vårdcentraler i Landsting Kronoberg? 

 

Informationen är en central del i styrningen för båda offentligt och privat ägda 

vårdcentraler. Den finansiella och icke-finansiella informationen samspelar för 

att styra verksamheterna genom målstyrning så att den vård som landstinget ska 

erbjuda faktiskt erbjuds och att den gör det till en konkurrenskraftig kostnad. 

Samtidigt som informationen används för att styra verksamheten används den 

också som ett kontrollverktyg där den säkerställer att de uppställda målen 

uppfylls. Den icke-finansiella informationen använda för att kommunicera de 

mål och krav som ställs på vårdcentralen. Där vissa mått är tvingande och måste 

följas för att få patientsäkerhet och god samt likvärdig vård. Samtidigt finns det 

andra kvalitetsmått ger en styrande effekt eftersom de ger extra ersättning till 

vårdcentralerna. Den finansiella informationen används för att säkerställa att 

vården sker till ett konkurrenskraftigt pris och att vården blir effektiv och inte 

utnyttjar onödigt mycket av medborgarnas resurser. 

 

2. Vilka skillnader och likheter finns i den finansiella och icke-finansiella 

information som används för intern styrning av de offentligt och privat 

ägda vårdcentralerna, och varför finns dessa? 

 

Det finns stora likheter i den information som används på både offentliga och 

privata vårdcentraler. Eftersom det ska vara konkurrensneutralitet i och med 

Lagen om valfrihet så utgår alla vårdcentraler från samma uppdrag. Detta medför 

att de mått som landstinget använder för att kontrollera vårdcentralerna är de 
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samma oavsett om vårdcentralen är privat eller offentlig. Den finansiella 

informationen som används för styrningen är tydligare inom de privata 

vårdcentralerna. Där framförallt budgetprocessen är mer kopplad till ägaren 

bland de privata, medan de offentliga har en större frihet i att själva planera 

budgeten. De största skillnaderna är framför allt inom områden som berör 

effektivitet och produktivitet, där de privat ägda vårdcentralerna använder sig av 

mer utvecklad information. Detta beror antagligen på att de privata 

vårdcentralerna har sitt ursprung i företagandet medan de offentliga har sitt 

ursprung i landstingets vårduppdrag. 

 

6.2 Egna reflektioner 
Vid studiens start hade vi en uppfattning om att det var stora skillnader mellan 

hur de privata och offentliga vårdcentralerna styrning gick till. Det fanns en tro 

om att de offentliga drivna vårdcentralerna i mycket större utsträckning var 

integrerade både i landstinget och med varandra. Samtidigt som de privat drivna 

vårdcentralernas uppdrag skilde sig från de offentliga. Detta visade sig dock vara 

ett felaktigt antagande något som ledde till att vi fick anpassa studien efter den 

rådande verkligheten. Trots att vårdcentralerna styrs på ett i stort sett liknande 

sätt finns det skillnader, vilket uppsatsen visar, men dessa var inte så stora som 

vi antog. Avsaknaden av skillnader menar vi beror till stor del på uppbyggnaden 

av organisationen men även införandet av vårdvalet. Hade vi vetat detta tidigare 

hade vi förmodligen gjort en jämförande studie av hur styrningen såg ut innan 

och efter vårdvalet.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Ett fortsatt intressant forskningsområde skulle vara en jämförande studie innan 

och efter vårdvalet infördes år 2009. Eftersom denna studie visat att de privata 

och offentliga vårdgivarna närmat sig varandra efter vårdvalet skulle det vara 

intressant att se vad och hur mycket som skiljt dem åt innan och se vårdvalets 

påverkan på styrningen av organisationerna. 
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Utöver detta skulle även en annan inriktning på vårdcentralerna vara intressant 

att undersöka, till exempel fokusera på kostnaderna för vårdbesök eller för 

patienterna. Kostnad kontra god vård är även det ett område att undersöka.  
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Bilaga 1 
Nyckeltal för styrning från landstinget 

 

Diabetes 

1.  Andel patienter registrerade i NDR av antalet listade patienter med 

diabetesdiagnos.* 

2.  Andel patienter med diabetes som har HbA1c ≤ 73 mmol/mol.* 

3. Andel patienter med diabetes som har LDL < 2,5 mmol.* 

4. Andel patienter med diabetes som har blodtryck ≤ 130/80.* 

5. Andel patienter med diabetes som är ickerökare.* 

6. Andel patienter med diabetes som har tillfrågats om fysisk aktivitet. 

Tillgänglighet  
7. Andel patienter som efter bedömt behov fått ett planerat läkarbesök inom 

7 dagar.* 

Kontinuitet 
8. Andel patienter som haft samma läkare de tre sista besöken och som gjort 

minst tre besök de sista tre åren och varit aktuella på vårdcentralen under 

senaste perioden. 

Läkemedel 
9. Andel av de läkemedel som står för 90 % av vårdcentralens 

läkemedelsförskrivning (mätt i DDD) som är 

förstahandsrekommenderade läkemedel, uthämtade på apotek.* 

10. Antal uthämtade antibiotika recept (varurader) per 1000 listade patienter, 

oavsett var läkemedlen är förskrivna. (Antibiotika = ATC J01 exkl 

Hiprex)* 

11. Antal förskrivna antibiotikarecept/enhet i förhållande till antal läkarbesök 

med infektionsdiagnos/enhet. 

12. Andel PcV av alla luftvägsantibiotika till barn 0-6 år per förskrivande 

VC.* 

13. Andel kinoloner av urinvägsantibiotika till kvinnor 18-79 år per 

förskivande VC.* 

14. Andel patienter med diagnos hjärtsvikt som ordinerats behandling med 

ACEhämmare eller ARB. 

Äldre och läkemedel 

15. Andel patienter ≥ 75 år som har fler än 5 stående läkemedel och som har 

fått en enkel läkemedelsgenomgång senaste året. 

16. Andel listade > 65 år på enheten som har något olämpligt läkemedel 

(Tramadol, Propavan, långverkande bensodiazepiner eller 

antikolinergika). 

17. Andel listade > 65 år på enheten med ApoDos som behandlas med 

neuroleptika.  

Influensavaccination 
18. Andel influensavaccinerade over 65 år.* 

Avvikelser 
19.  Redovisning per enhet av avvikelser som lett till förbättrade rutiner. 

Tobak 
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20. Andel listade > 40 år som är rökare som genomgått spirometri de senaste 

fem åren. 

Vårdhygien 
21. Uppföljning av basala hygienrutiner, arbetskläder. 

22. Uppföljning av att lokaler och utrustning uppfyller god vårdhygienisk 

standard. 

Tillgänglighet 
23. Andel samtal som fått bokningstid inom bokningsintervallet 2 timmar.* 

24. Andel samtal som blivit uppringda inom bokningsintervallet +/- 10 

minuter eller tidigare.* 

Levnadsvanor 
25. Andel av alla blodtryckspatienter som har tillfrågats om fysisk aktivitet.* 

26. Andel patienter över 18 år som har tillfrågats om fysisk aktivitet. 

27. Andel av alla blodtryckspatienter som har tillfrågats om alkoholvanor.* 

28. Andel av alla blodtryckspatienter som har tillfrågats om tobaksvanor.* 

29. Andel patienter över 18 år som har tillfrågats om tobaksvanor. 

30. Andel av patienter remitterade från vårdcentral till kirurg- och 

ortopedmottagning där tobaksvanor är dokumenterade. 

Rehabilitering 

31. Andel patienter sjukskrivna > 2 månader som har aktuell 

rehabiliteringsplan. 

Barnhälsovård 
32. Antal nyfödda barn (0-1 år) per sjuksköterska. 

33. Andel nyfödda barn vars föräldrar deltagit i föräldragrupp.* 

34. Andel nyfödda där hembesök genomförts.* 

35. Andel barn som vaccinerats före 2 års ålder mot mässling/påssjuka/röda 

hund i förhållande till totalt antal barn i åldersgruppen. 

36. Antal nyfödda barn (0-1 år) /heltidstjänst. 

Psykisk ohälsa 

37. Andel patienter med diagnos depression som har samtalsbehandling. 

Utvecklingsarbete 
38. Deltagande i specificerade utvecklingsarbeten (antal timmar relaterat till 

antalet listade). 

Fördjupad läkemedelsgenomgång 

39. Andel genomförda fördjupade läkemedelsgenomgångar av antalet 

tilldelade. 

40. Andel patienter (80 år och äldre) med 10 eller fler läkemedel. 

 

*) Nyckeltal som ger ersättning då det uppsatta målet nås. 
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Bilaga 2 
Verksamhetsplan 

De medicinska måtten i verksamhetsplanen följer till stor del de mått som finns i 

uppdragsspecifikationen, med undantag för nyare nyckeltal som tillkommit efter 

att verksamhetsplanen upprättats. Dessutom tillkommer ett flertal nyckeltal vilka 

behandlar medicin, praktiska delar, kundnöjdhet, effektivitet, produktion, intern 

styrning och ekonomi. De medicinska måtten som tillkommer är till stor del 

konkretiseringar av uppdragsspecifikationen. De praktiska måtten/målen 

behandlar anställningar, utbildningar, sjukfrånvaro och liknande. Nyckeltalen 

som behandlar kundnöjdhet utgår från den nationella patientenkäten vilken 

beskriver, utifrån ett antal faktorer, hur patienterna som besökt vårdcentralen 

upplever den. De mått som behandlar effektivitet tar sitt ursprung i det 

långsiktiga målet ”Använda befintliga resurser för att i högsta möjliga 

utsträckning bidra till god hälsa för kronobergarna.” Vilket konkretiseras i ett 

antal mått och måltal: 

 Ekonomi i balans (Positivt resultat) 

 Kostnadseffektiv vård (Låg kostnad i relation till invånare och insats) 

 Varje enhet skall ha fastställda måltal för produktion och konsumtion 

 Täckningsgrad > 60 % 

 Vardagsrationaliseringar 

 för att hantera ramminskning på 0,5 % 

 för att införa nya metoder/arbetssätt 

 Strukturförändringar 

Dessa nyckeltal utvecklas sedan vidare i olika strategier och nyckelaktiviteter 

såsom ökad förståelse för ekonomi och lean arbete. Produktionsmålen som sätts 

är budgeterade och beskriver vilken förväntad produktion de olika avdelningarna 

kommer behöva under det kommande året. 

Den interna styrningen har ett antal mål som även dessa tar sig uttryck i ett antal 

strategier och nyckelaktiviteter. Målen som för tillfället ligger i fokus för den 
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interna styrningen är, systematisk verksamhetsutveckling, effektivt 

administrativt stöd och upprättad och genomförd granskningsplan. 

Den ekonomiska delen består av en preliminär budget vilken beskriver de 

förväntade intäkterna som kommer de olika vårdcentralerna till del. Detta görs 

via vårdpengen samt diverse tillägg och avdrag som görs beroende på de 

förutsättningar som finns för vårdcentralen. 
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Bilaga 3 
Sammanfattande tabell 
Vårdcentral Krav från landsting Krav från ägare/chef Budget Möjlighet till egen 

styrning 

Kvalitetsmått Finansiella 

mått/effektivitetsmått 

Produktionsmått Produktivitetsmått Frihet att mäta egna 

mått 

Lenhovda/Åseda Uppdragsspecifikation Verksamhetsplan Byggs på vårdpengen, 

där de listade vägs in, 

och är enda 

inkomstkällan. 

Verksamhetschef och 

controller från 

landstinget bestämmer 

budgeten ihop.  

Stor frihet så länge 

uppdraget och 

budgeten sköts 

Medicinska mått ur 

uppdragsspecifikation 

samt nationella 

patientenkäten 

Täckningsgrad, 

ekonomisk balans, 

kostnad i relation till 

invånare och insats, 

vardagsrationalisering

ar, 

strukturförändringar 

Läkarbesök, BVC, 

jour, besök hos annan 

vårdgivare, 

primärvårdsrehab, 

besvarade samtal 

  Frihet finns, beroende 

på om 

verksamhetschefen vill 

mäta fler mått än vad 

som är tvunget. 

Rottne/Braås Uppdragsspecifikation Verksamhetsplan Finns ingen direkt 

budget, det är en 

vårdpeng. Extra 

pengar genom nådda 

kvalitetsmått. 

Stor frihet så länge de 

följer uppdrag och 

budget. Önskar 

hårdare styrning i 

vissa fall. 

Medicinska mått ur 

uppdragsspecifikation 

samt nationella 

patientenkäten 

Täckningsgrad, 

ekonomisk balans, 

kostnad i relation till 

invånare och insats, 

vardagsrationalisering

ar, 

strukturförändringar 

Läkarbesök, BVC, 

jour, besök hos annan 

vårdgivare, 

primärvårdsrehab, 

besvarade samtal 

  Frihet finns, beroende 

på om 

verksamhetschefen vill 

mäta fler mått än vad 

som är tvunget. 

Dalbo Uppdragsspecifikation Verksamhetsplan Sköta uppdraget 

beroende av pengarna 

de får vilket styrs av 

ACG, CNI och antal 

listade. 

Frihet finns så länge 

uppdraget och 

budgeten sköts. 

Medicinska mått ur 

uppdragsspecifikation 

samt nationella 

patientenkäten 

Täckningsgrad, 

ekonomisk balans, 

kostnad i relation till 

invånare och insats, 

vardagsrationalisering

ar, 

strukturförändringar 

Läkarbesök, BVC, 

jour, besök hos annan 

vårdgivare, 

primärvårdsrehab, 

besvarade samtal 

  Frihet finns, beroende 

på om 

verksamhetschefen vill 

mäta fler mått än vad 

som är tvunget. 

Achima Care, Älmhult Uppdragsspecifikation Ekonomisk balans, nå 

minst 70 % av 

kvalitetsmålen från 

landstinget. Uppfylla 

landstingets krav. 

Baseras på 

ersättningsnivåer från 

landstinget, vilka kan 

ändras under året. 

Även vårdcentralens 

inriktning och 

intressen påverkar 

budgeten. Bestäms av 

VD, verksamhetschef 

och ekonomichef.  

Relativt stor frihet, 

dock är styrningen 

hård från landstinget.  

Medicinska mått från 

uppdragsspecifikation 

samt nationella 

patientenkäten 

Täckningsgrad, 

ekonomisk balans, 

lönsamhetsmått, 

budgetavvikelser, 

personal kostnad per 

listning 

Listning , antal 

besök/patient 

Tillgänglighet, 

patienter per läkare 

och liknande mått  

Frihet finns, beroende 

på om 

verksamhetschefen vill 

mäta fler mått än vad 

som är tvunget. 

Capio, Hovshaga Uppdragsspecifikation Ekonomisk balans, 

uppfylla landstingets 

krav. 

Baseras på antal 

patienter, 

produktivitet, ACG 

och CNI. Bestäms av 

Capio, bland annat är 

ekonomichefen och 

verksamhetschefen för 

vårdcentralen 

inblandad.  

Stor frihet under 

förutsättningar att de 

sköter uppdraget och 

budgeten. Starkt lokalt 

ledarskap och 

decentraliserade 

organisationer är krav 

inom företaget, vilket 

skapar stor frihet.  

Medicinska mått från 

uppdragsspecifikatione

n speciellt NDR, 

tobak, 

blodtrycksmätning, 

luftvägsantibiotika och 

FAR-recept.  Även 

nationella 

patientenkäten och 

läkemedel/miljö mäts. 

Täckningsgrad, 

ekonomisk balans, 

kostnadseffektiv vård 

och resultaträkning  

Listning, läkarbesök, 

sjuksköteskebesök, 

sjukgymnast, övriga 

besök 

Patienter per: 

läkardag, 

sjuksköteskedag, 

besök/listad, 

sjuksköterska/listad, 

sekreterare/listad 

Frihet finns, beroende 

på om 

verksamhetschefen vill 

mäta fler mått än vad 

som är tvunget. 
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