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Abstract 

Title: Management accounting, of life or death? 

Course: 2FE20E – Bachelor Thesis in Business Administration. 

Subject: Management accounting.  

Authors: Christian Andersson, Niklas Bonnevier och Alexander 
Nilsson.  

Advisor: Petter Boye.  

Background: Health care organisations are seen as complex due to 
the all time ongoing development of new and expensive technology. 
Which in other hand generates better quality but makes it hard for 
these organisations to keep within their budget. A controller has an 
fundamental role in the work with managing accounting within 
organisations. With the help of a setup of control instruments the 
controller are to manage and control so that operations helps the 
organisation to reach its economic targets. 
 
Purpose: Our purpose with this thesis were to study a selection of 
health care organisation. Through explaining and analyzing the 
controllers usage of control instruments to reach economic targets and 
develop an understandning for how a controller are handling priority 
between economic targets and care quality. 
 
Method: The thesis were formed with a qualtivive research design. 
With a strategy of studying multiple cases were the empirical data 
gathered from interviews with employees at two hospitals in Småland. 
Our theoretical chapter is built on information collected from 
litterature and scientific articles that were available through the library 
catalogue at Linnaeus University. 
 
Conclusion: The results of this thesis shows that a controllers usage 
of control instruments focus on economic targets rather then care 
quality. With an greater use of the control instruments that are under 
development the controller has an opportunity to influence on care 
quialty. 

Key words: Controller, management accounting, health care, budget, 
balanced scorecard, BSC,  benchmarking, care quality.  
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Sammanfattning  

Titel: Ekonomistyrning, på liv eller död? 

Kurs: 2FE20E – Examensarbete kandidatnivå inom företagsekonomi. 

Ämne: Ekonomistyrning.  

Författare: Christian Andersson, Niklas Bonnevier och Alexander 
Nilsson.  

Handledare: Petter Boye  

Bakgrund: Sjukvården beskrivs som oerhört komplex och genom 
bland annat utveckling av ny och dyr teknik, som i sin tur genererar 
bättre vård, gör det svårt för sjukhus att hålla sin budget. En controller 
har en fundamental roll i en organisations ekonomistyrning och ska 
med hjälp av diverse styrmedel styra och kontrollera så att 
verksamheten drivs mot ekonomiska mål.  

Syfte: Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera hur en 
controller inom sjukvården använder ekonomiska styrmedel för att nå 
ekonomisk måluppfyllelse samt skapa en förståelse för hur en 
controller hanterar balansgången mellan ekonomisk måluppfyllelse 
och vårdkvalité.  

Metod: Uppsatsen är formad med en kvalitativ forskningsdesign. En 
flerfallstudie har använts som forskningsstrategi där den empiriska 
datan är insamlad genom ostrukturerade intervjuer med anställda vid 
två sjukhus i Småland, länssjukhuset i Kalmar och centrallasarettet i 
Växjö. Det teoretiska avsnittet är byggt med data som insamlats från 
litteratur och vetenskapliga artiklar som varit tillgängliga via 
Linnéuniversitetets bibliotekskatalog.  

Slutsats: De resultat som framkommer av studien påvisar att en 
controllerns användning av styrmedel tenderar att fokusera på 
ekonomisk måluppfyllelse. Genom användning i större utsträckning 
av de styrmedel som är under utveckling finns möjligheter för 
controllern att även påverka vårdkvalité. 

Nyckelord: Controller, ekonomistyrning, sjukvård, budget, balanserat 
styrkort, BSk, kostnad per patient, KPP, benchmarking, vårdkvalité.  
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1 Inledning 
  

Uppsatsens inledande avsnitt innehåller en introduktion till problematiken inom 

sjukvården och svårigheterna med att uppnå de ekonomiska mål som sätts upp. 

Vidare behandlas den offentliga sektorn och hur dess ekonomistyrning fungerar i 

korta drag sedan introduceras controllerns roll. I efterföljande avsnitt förs en 

problemdiskussion kring problematiken med controllerns roll inom sjukvården som 

sedermera leder fram till studiens problemformulering och syfte. Avslutningsvis 

presenteras en överblickande bild av uppsatsens disposition. 

  

1.1 Bakgrund 
  

Sjukvården i Sverige står inför flera svåra utmaningar. Bara under april 2015 har 

flertalet rapporter kring olika svårigheter och problem inom sjukvården publicerats. 

Henriksson (2015) beskriver i sin artikel ”Sjukvården är så oerhört komplex” 

svårigheten att hålla budget inom sjukvården i Jönköpings län. Det framhålls att 

svårigheterna beror på utvecklingen inom medicinsk teknik, som å ena sidan ger 

bättre vård men å andra sidan är dyr. Problematiken med att hålla budget finns även i 

andra delar av landet. Henrik Fritzon, regionstyrelsen ordförande i Region Skåne 

påvisar att regionen har ett prognostiserat budgetunderskott runt 650 miljoner kronor 

för 2015 i dagsläget (Sveriges Radio, 2015). Fritzon menar att en av anledningarna 

till budgetunderskottet är att kostnaderna ökar mer än beräknat. Vidare betonar han 

vikten av att sjukvården blir mer kostnadseffektiv samtidigt som han ser att behovet 

av ytterligare resurser är stora för sjukvården. 

  

Dessa behov av ytterligare resurser speglas i den problematik med att rekrytera och 

behålla personal som sjukvården har. Fritzon (Sveriges Radio, 2015) diskuterar 

utöver budgetunderskottet, problemen kring rekrytering av sommarvikarier. ”Det är 

väldigt tufft att få sommaren att gå ihop i sjukvården. Det finns få sjuksköterskor som 

inte jobbar under resten av året” fastslår Fritzon (Sveriges Radio, 2015).  Samtidigt 

rapporterar Inga Korsbäck (Sveriges Radio, 2015) att 25 sjuksköterskor har sagt upp 

sig på akutkliniken i Västerås, till följd av den hårda arbetsbelastningen. Ledningen 

för sjukhuset vill lösa personalproblematiken genom att fördela ut patienter från 

akutmottagningen till lämplig vårdavdelning. 
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Den föreslagna lösningen att fördela ut patienter från akuten till vårdavdelningar kan 

vid första anblick ses som en bra lösning på överfulla akutmottagningar. Men även 

vårdavdelningarna inom sjukvården är ansatta av ett stort patienttryck. I en artikel 

från Skövde Nyheter (2015) Vårdförbundet påvisar att beläggningen av vårdplatser 

de sju senaste månaderna har varit 110 procent vid Skaraborgs sjukhus, trots ett mål 

på att det högst ska vara 90 procent. På Vrinnevisjukhuset har sjuksköterskorna på 

avdelning 3 slagit larm till Arbetsmiljöverket (Ramstedt, 2015). Situationen beskrivs 

som ohållbar av två sjuksköterskor, då arbetsbelastningen är så pass hög att den hotar 

patientsäkerheten. Vidare upplever sjuksköterskorna att ledningen inte har vidtagit 

några åtgärder, trots att det gått flera månader sen larmet. 

  

Det skedde en förändring kring av sättet att leda på inom sjukvården under 80- och 

90-talet, där sjukvården hämtade inspiration ifrån näringslivet (Almqvist, 2006). 

Författaren utvecklar att följden av det blev att sjukvården organiserades mer som ett 

företag. Denna organisationsförändring har fått benämningen New Public 

Management (NPM) och i slutet av 90-talet gick implementeringen av förändringen 

att urskilja inom sjukvården (Almqvist, 2006). Lena Agevall (2005, s.21) beskriver 

syftet med NPM som ”sociala framsteg uppnås genom en ökning av 

produktiviteten”. Författaren framhåller styrning och kontroll som en av de 

huvudsakliga delarna i NPM. 

 

1.2 Problemdiskussion 
  

Deegan och Unerman (2011) argumenterar för att en organisation är en del i ett 

större socialt nätverk med olika intressenter. Författarna menar att organisationer 

som hanterar olika intressenters intressen har större möjlighet att bli framgångsrika. 

En organisations intressenter finns både internt och externt (Burgess, 2012). 

Författaren utvecklar resonemanget och beskriver de interna intressenterna som 

anställda på olika nivåer med olika intressen. De olika problem inom sjukvården som 

presenteras i bakgrunden tyder på de olika intressenter sjukvården måste hantera. 

Politiker försöker påverka sjukvården genom budget för att hålla nere kostnader. 

Samtidigt finns ett problem att behålla och rekrytera sjuksköterskor till följd av den 

hårda arbetsbelastningen. Överbeläggningar leder till en svår arbetssituation för 

vårdpersonal samtidigt som det kan äventyra patienters vårdkvalité. 
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Därigenom är det viktigt att organisationen hanterar de intressen som finns. Å ena 

sidan vill politiker att sjukvården skall hålla budget, å andra sidan säger 

sjuksköterskor upp sig till följd av hög arbetsbelastning. 

  

I denna hantering av olika intressen blir mellanchefer viktiga då deras roll innebär att 

omsätta de strategiska målen till operationella mål (Burgees, 2012). Anthony, 

Govindarajan, Hartman, Kraus och Nilsson (2014) beskriver mellanchefens roll i 

modellen “the hinge”. Organisationens ledning använder sig huvudsakligen av 

finansiella mått för att mäta prestationer, medan den operationella delen använder sig 

främst av icke finansiella prestationsmått. “The hinge” är den person eller enhet som 

fungerar som en tolk emellan den delen där finansiella mått används och den delen 

där icke finansiella mått används. Hale (2006) argumenterar för att en mellanchef är 

en chef som ansvarar för en affärsenhet eller andra chefer. En controller inom 

sjukvården har både ansvar för en affärsenhet och för andra chefer. Det är således en 

del i controllerns arbete att hantera de intressen som finns i och utanför 

organisationen. 

  

Controllern har en fundamental roll i utformandet och genomförandet av en 

organisations styrning och kontroll. Anthony et al., (2014) definierar controller som 

den person som ansvarar för att utforma och driva organisationens kontrollsystem. 

Roehl-Anderson och Bragg (2005, s.1) beskriver controllern som “ett skepps 

navigatör som varnar kaptenen om nuvarande eller förutsägbara problem i ett stim 

av företagsklimat som ligger framför skeppet på skrovets alla sidor”. 

  

En av controllerns viktigaste arbetsuppgifter i en organisation är att fungera som ett 

stöd till ledningen vid beslut och uppföljning av verksamheten. Nilsson och Olve 

(2013) framhåller att en controller har en stor roll med att tillgodose ledningen med 

viktig information när beslut skall tas och att det är upp till controllern att se till att 

ekonomistyrningen ger den styreffekt ledningen förväntar sig. Det är av stor vikt för 

ledningen att erhålla stöd i uppföljning och beslut gällande den verksamhet som 

bedrivs, en funktion som uppfylls av controllern. Som medel för att tillgodose 

ledningen med det stöd den kräver använder sig en controller utav styrmedel.  
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Tidigare forskning kring ekonomistyrning inom sjukvården av Pia Nylinder, lektor 

vid Linnéuniversitetet, har behandlat budgetstyrning som ett medel för styrning. Elin 

Funck, docent vid Linnéuniversitet med ekonomistyrning inom offentlig verksamhet 

som forskningsområde, har genomfört forskning som påvisat att balanserat styrkort 

är ett uppskattat och användbart styrmedel inom sjukvården. Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) driver ett arbete med att utveckla Kostnad per patient (KPP), 

ett styrmedel för att möjliggöra patientrelaterad kostnadsredovisning inom vården 

(skl.se, 2015). Som ett ytterligare hjälpmedel för styrning inom sjukvård 

tillhandahåller SKL Öppna jämförelser, där både ekonomiska resultat och data 

beträffande vårdkvalité presenteras, som skapar möjlighet för sjukhusen att analysera 

sin verksamhet och göra jämförelser med andra för att effektivisera verksamheten 

och förbättra vårdkvalitén, ett medel för benchmarking inom sjukvården. 

  

1.3 Problemformulering 
 

Med hjälp av ekonomistyrningen och de medel som presenterats ska en controller 

verka som stöd i organisationens strävan mot deras ekonomiska mål och uppnå hög 

vårdkvalité. Vår inledning och problemdiskussion har därmed lett oss till en 

forskningsfråga som lyder: 

  

Hur använder en controller ekonomistyrning och dess styrmedel som hjälpmedel för 

att hantera prioriteringen mellan ekonomisk måluppfyllelse och vårdkvalité? 

Vårdkvalité definieras enligt NE som graden av måluppfyllelse i vårdarbetet. Målet är att 

tillfredsställa i första hand patientens förväntningar och önskemål samt att så långt det praktiskt är 

möjligt inte bara lindra symtom och bota sjukdom utan också ge god kroppslig och själslig omvårdnad 

(NE.se, 2015) 

1.4 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen att beskriva och analysera hur en controller inom sjukvården 

använder ekonomiska styrmedel för att nå ekonomisk måluppfyllelse samt skapa en 

förståelse för hur en controller hanterar balansgången mellan ekonomisk 

måluppfyllelse och vårdkvalité. 
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1.5 Disposition 

 

  

Kapitel 1. Inledning - I detta kapitel förekommer redogörelse kring en del av problematiken 

inom sjukvården som påvisar behovet av ekonomistyrning även inom offentlig verksamhet. Vår 

problemdiskussion behandlar vikten av controllerns roll i arbetet mot ekonomisk måluppfyllelse 

och de styrmedel som används inom sjukvården. Diskussionen landar i en forskningsfråga där 

strävan av ekonomisk måluppfyllelse ställs mot vårdkvalité. 

Kapitel 2. Metod –  

Här presenteras våra metodologiska val. En tydlig redogörelse för hur studien utförts med en 

kvalitativ forskningsstrategi, abduktiv ansats och vilka ställningstagande vi tagit. Vi framför 

genomgående kritik mot våra val och hur det påverkat studien. Vi redgör även för hur vi ställer 

oss till de olika kvalitetsmåtten och vilka etiska överväganden som gjorts. 

Kapitel 3. Teoretisk referensram –  

Detta kapitel innehåller teorier som behandlar ekonomistyrning, styrmedel och controllerrollen 

med anpassning mot sjukvård. Våra valda teorier sammankopplas i ett konceptuellt ramverk som 

utgör grunden för hur empirin analyseras. 

 

Kapitel 4. Empiriskt avsnitt –  

I detta kapitel presenteras den insamlade datan från ostrukturerade intervjuer. Materialet är 

insamlat från länssjukhuset i Kalmar och centrallasarettet i Växjö. Kapitlet är indelat i två avsnitt 

där det första handlar om länssjukhuset i Kalmar och det andra avsnittet berör centrallasarettet i 

Växjö. 

Kapitel 5. Analys –  

Genom det konceptuella ramverket genomförs en analys av det empiriska 

materialet. Ekonomistyrningen och dess styrmedels användning vid de undersökta 

fallen ligger till grund för analysen om hur prioriteringen mellan ekonomisk 

måluppfyllelse och vårdkvalité hanteras. 

Kapitel 6. Slutsats –  

I detta kapitel kommer den slutliga diskussionen att förekomma, där vi utifrån 

analysen av vår teori och empiri kommer presentera och behandla de resultat som 

vår studie lett fram till. Vi kommer även att ge förslag till vidare forskning inom 

ämnet kring controllerrollen. 
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2 Metod 
 

I följande avsnitt av uppsatsen kommer vår ansats och inriktning på forskningen att 

presenteras. En tydlig redogörelse för hur studien utförts, vilka ställningstagande vi 

tagit och för vilken metod som använts vid insamlingen av data. Avslutningsvis 

redogör vi för hur vi förhållit oss till de olika kvalitetsmåtten och vilka etiska 

överväganden som gjorts. 

 

2.1 Förförståelse 
 

Förförståelse är den kunskap en forskare har om den sociala miljön eller ett visst 

problem. Denna kunskap utgör en sorts input i inledningen av en forskningsprocess 

och behövs för att skapa ett problem att driva sin forskningsfråga kring. Genom en 

god förförståelse kan forskaren tidigare angripa ett problem då det inte krävs en 

insamling av grundläggande information för att kunna skapa en forskningsfråga. För 

att en studie ska ha möjlighet att genomföras med en liknande metod eller utvecklas 

av andra forskare behövs en redogörelse för forskarens förförståelse göras 

(Gummesson, 2000) 

 

Vi som utfört denna studie är tre studenter som läser controllerinriktningen vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi är inne på vår sjätte termin med företagsekonomiska 

studier och har under vår studietid genomfört mindre studier med inriktning på 

ekonomistyrning, offentlig verksamhet och management och har en del förkunskaper 

inom dessa ämnesområden. Vi har dock aldrig haft varken ekonomistyrning inom 

sjukvård eller controllerrollen som huvudfokus. Vårat intresse för sjukvården och 

ekonomistyrning gjorde att vi ville genomföra den här studien. Främst för att ge oss 

förståelse för ekonomistyrning och dess styrmedel samt hur de används av en 

controller inom sjukvården. Som tidigare nämnts har studier kring controllerrollen 

gjorts inom privata företag och vi fick då upp intresset för att undersöka hur en 

controller arbetar inom hälso- och sjukvård. 
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2.2 Val av forskningsmetod 
 

 Vetenskapligt förhållningssätt 2.2.1
 
Vi har i vår forskning tillämpat konstruktionism, vilket är ett ontologiskt synsätt som 

utgår från att sociala företeelser och deras mening är något som skapas kontinuerligt 

av sociala aktörer. Vilket innebär att sociala företeelser inte enbart skapas vid sociala 

samspel utan att de ständigt förändras (Bryman & Bell, 2013). Det finns, som 

tidigare nämnts, inga fasta normer gällande en controllers roll eller sjukvården utan 

dessa förändras kontinuerligt och skapar verkligheten, något som är relevant i vår 

forskning och strävan efter att förstå och beskriva hur en controller använder 

styrmedel och hur de hanterar prioritering mellan ekonomisk måluppfyllelse och 

vårdkvalité 

 

 Relationen mellan teori och empiri 2.2.2
 

Vi har använt oss utav det abduktiva arbetssättet i vår uppsats när vi relaterat teorin 

till empirin och sedermera den insamlade empirin till utformningen av vår teoretiska 

referensram. Patel och Davidson (2011) redogör att det finns det tre arbetssätt, 

deduktion, induktion och abduktion. Abduktion är ett växelvis samspel mellan 

deduktion och induktion. Ett deduktivt arbetssätt utgår ifrån befintliga teorier och 

kända principer när slutsatserna skall dras. Genom detta arbetssätt så bestämmer de 

befintliga teorierna vilken data som ska samlas in och även hur resultatet ska 

relateras till den befintliga teorin. I motsats fungerar ett induktivt arbetssätt genom att 

forskaren studerar verkligheten och samlar in empiri, utan förankring i teorin, och 

försöker sedermera formulera teorin (Bryman & Bell, 2013). 

 

Inledningsvis skapades en generell kunskap kring ekonomistyrning i vården och 

controllerrollen genom tidigare forskning i området och har därigenom väckt intresse 

för att belysa hur controllerrollen ter sig inom sjukvården och hur prioriteringen 

mellan ekonomiska mål och vårdkvalité hanteras. Alvesson och Sköldberg (2009) 

förklarar att grundläggande kunskap utgör ett hjälpmedel för de inledande 

observationerna Dessa observationer hjälper i sin tur forskaren att anpassa och 

specificera de befintliga teorierna. Ur det inledande arbetet växte vår 
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problemformulering och syfte fram, vilket visar på en användning av ett deduktivt 

arbetssätt. 

 

Abduktion är ett arbetssätt där forskaren växlar mellan deduktion och induktion och 

därigenom kan förståelsen för det som studerats växa fram under studiens gång 

(Alvesson & Sköldberg, 2009). Insamlingen av empiri genomfördes för att erhålla 

kunskap om och kunna förklara vilka styrmedel som används inom sjukvården och 

hur en controllers roll inom sjukvården ter sig och inte för att bekräfta redan befintlig 

teori. Vilket visar att vi sedermera växlade till att använda ett induktivt arbetssätt.  

 

 Forskningsstrategi 2.2.3
 

Vi har i vår studie tillämpat en kvalitativ forskningsstrategi med stöd i vad som 

tidigare behandlats inom metodkapitlet och de ställningstagande som tagits. 

Bryman och Bell (2013) poängterar att den strategi som en forskare väljer att 

tillämpa vid sin forskning stakar ut den huvudsakliga inriktningen för vilken roll 

teorin ska ha i förhållande till den forskning som genomförs. En kvalitativ 

forskningsstrategi innebär att fokus läggs vid ord under insamling och analys av det 

empiriska materialet (Patel & Davidson, 2009). Vilket speglar det fokus som hafts i 

hanteringen av det empiriska materialet.  

 

Enligt Bryman och Bell (2013) har en forskare med denna strategi främst ett 

induktivt synsätt på förhållandet mellan teori och empiri och forskaren fokuserar på 

hur studiens intervjuobjekt uppfattar och tolkar sin verklighet. Strategins perspektiv 

på verkligheten överensstämmer med konstruktionism vilket tillämpades i vår 

forskning. 

 

En kvalitativ forskningsstrategi gav de förutsättningar som behövdes för att uppfylla 

studiens syfte. Genom att lägga vikt vid orden som våra intervjuobjekt använt för att 

förklara sin yrkesroll som controller och hur de använder styrmedel inom sjukvården 

anser vi oss har kunnat förklara och förstå hur en controller hanterar prioriteringen 

mellan ekonomi och vårdkvalité. Via ett kvalitativt fokus har särdragen med att vara 

verksam i sjukvården fångats och skapat förutsättningarna för att utveckla en 

förståelse för controllerrollen. 
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 Forskningsdesign 2.2.4
 
Den forskningsdesign som tillämpats kallas flerfallstudie. Enligt Yin (2007) innebär 

en sådan studie att forskaren studerar mer än ett fall och detta möjliggör för forskaren 

att se om det förekommer unika drag och genomföra jämförelser mellan flera 

specifika fall. Resultaten och slutsatserna i en flerfallstudie anses vara starkare och 

mer övertygande vilket gjorde det aktuellt och värdefullt för oss att studera mer än ett 

fall. 

 

Länssjukhuset i Kalmar och centrallasarettet i Växjö drivs under speciella 

förutsättningar, de styrs av skattemedel och har under flera år överskridit sin budget. 

En undersökning av hur en controller arbetar med ekonomistyrning och dess 

styrmedel var därmed av intresse för att se hur de hanterar prioriteringen mellan 

ekonomisk måluppfyllelse och vårdkvalité. En flerfallstudie gav förutsättningarna att 

få en tydligare inblick i en controllers arbete. Situationen blev mer intressant att 

undersöka då som det lyfts fram i problemformuleringen att sjukvården mer eller 

mindre är i kris och åtgärder bör tas till. Vårt resultat kan anses vara svårt att fastslå 

som ett generellt resultat för hur controllern arbetar inom sjukvården då fem 

respondenter möjligen varit för få för att återge en generell bild av controllerns roll 

inom sjukvården. 

 

2.3 Datainsamling 
 

 Insamling av primärdata 2.3.1
 
Primärdatan i vår studie utgörs av intervjuer som genomfördes på plats hos 

intervjuobjekten. Information av denna art samlar forskaren in på egen hand ifrån en 

ursprungskälla, detta kan ske genom enkäter, intervjuer eller observationer 

(Jacobsen, 2002). Primärdata insamlas av forskarna själva vilket ger möjlighet att 

skräddarsy insamlingen så att datan bidrar till att uppfylla forskningens syfte. 

Genom att intervjuerna genomfördes på plats skapades möjligheten att, utöver de 

specifika svaren från intervjupersonen, utefter personens agerande och kroppsspråk 

göra ytterligare tolkningar av deras svar. Intervjuer utgör den mest använda metoden 

inom kvalitativa forskningsgrenen enligt Bryman & Bell (2013). Fördelen med att 

använda sig utav intervjuer är att fokus riktas mot den som intervjuas och dennes 
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ståndpunkter, intervjun får röra sig i olika riktningar vilket ger möjlighet för 

intervjupersonen att dela med sig av det den upplever är relevant och är viktigt för 

vårt ändamål. 

Vi valde att använda ostrukturerade intervjuer för att kunna leda intervjuerna så att 

de ämnen vars innehåll hjälpt till att uppfylla studiens syfte berördes. I en 

ostrukturerad intervju har intervjuaren som mest ett antal minnesanteckningar med 

ämnen den vill behandla under intervjun. Genom att använda sig av ett ostrukturerat 

upplägg tillåts intervjupersonen svara och associera fritt (Bryman och Bell, 2013). 

Vid intervjuerna användes en ämnesguide som ett hjälpverktyg för att rätt 

ämnesområden skulle beröras, därigenom fick vi svar på det som sedermera hjälpt 

oss att besvara vår frågeställning. Frågorna som ställdes var av öppen karaktär vilket 

skapade en stor frihet för intervjuobjekten att formulera sina svar utifrån vad de 

ansåg vara mest väsentligt inom varje område. 

Studien inleddes med att intervjua ekonomichefen samt en nyanställd controller vid 

länssjukhuset i Kalmar. Dessa intervjuer genomfördes med en ämnesguide (Se bilaga 

1) för att ge en uppfattning om hur organisationen är uppbyggd och under vilka 

förutsättningar en controller arbetar och vilka styrmedel som användes. Detta följdes 

sedan upp med intervjuer av ytterligare två controllers på sjukhuset för att skapa en 

bättre bild av verkligheten vid länssjukhuset. 

Ämnesguiderna skickades inte ut i förväg med motivet att vi ville att 

intervjupersonerna skulle besvara frågorna med grund i det intuitiva som frågorna 

väcker. Det empiriska underlag som genererades från länssjukhuset i Kalmar var 

omfattande och av god kvalité men inte tillräckligt för att genomföra en analys och 

svara på vår forskningsfråga. Av den anledningen genomfördes ytterligare intervju 

med en ekonomichef, med tidigare arbetserfarenhet som controller, inom hälso- och 

sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg. Intervjun genomfördes på plats vid 

centrallasarettet i Växjö och kompletterade det empiriska underlaget och skapade 

ytterligare bredd och djup i vår skildring av verkligheten. 

  

Genom att intervjuerna genomfördes utifrån ett ostrukturerat upplägg med vår 

ämnesguide som stöd har vi försökt undvika att vara subjektiva. Intervjuobjekten 

gavs förutsättningarna att formulera sina svar genom öppna frågor som också gav 

utrymme för dem att lyfta fram det som var väsentligt kring deras yrkesroll och de 
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ämnen som berördes. Vi inser dock risken för att vi har påverkat respondenterna med 

hur frågor ställdes och genom vilka frågor som ställdes. Tidigare intervjuer kan 

också ha gjort att förutfattade meningar kring vissa ämnen påverkade hur frågor 

ställdes. Den här risken fanns det medvetenhet kring under intervjuerna vilket har lett 

till att risken hanterats i största möjliga mån. 

 

 Val av intervjuobjekt 2.3.2
 
Vår studie fokuserades till sjukvården, och till Småland främst ur ett 

forskningsekonomiskt perspektiv, och de personer som vi har intervjuat är 

verksamma vid länssjukhuset i Kalmar och centrallasarettet i Växjö. 

Intervjupersonerna var väldigt viktiga i vår studie för att få en så rättvis och komplett 

bild av hur en controller arbetar. Vi har intervjuat Louise Jacobsson, ekonomichef på 

länssjukhuset i Kalmar, för att skapa en grundförståelse för verksamheten på 

sjukhuset och en bild över hur förutsättningarna ser ut för en controller i den 

omgivningen.  

 

Sedan för att bilda en uppfattning om controllerns arbetsuppgifter och vilka medel de 

arbetar med för att nå ekonomiska mål och vårdkvalité genomfördes en intervju med 

Christine Lokrantz, nyanställd controller på länssjukhuset sen i februari i år. För att 

komplettera de grundläggande intervjuerna och fördjupa vår inblick i 

ekonomistyrning och en controllers medel på länssjukhuset i Kalmar genomfördes 

ytterligare två intervjuer med Örjan Gunnarsson och Gunvor Arén som båda är 

verksamma som controllers på länssjukhuset. Som tidigare nämnts utökades det 

empiriska materialet genom en intervju med Dan Pettersson, ekonomichef vid Hälso- 

och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg. 

 
 Val av teori 2.3.3

 

Den teoretiska referensramen utgörs av teorier kring ekonomistyrning och dess 

styrmedel och anpassningen till sjukvården samt controllerns roll. Teoriurvalet 

utgick främst ifrån det empiriska material som samlats in där respondenternas 

återspegling av verkligheten och till viss del vår förförståelse som sedermera ledde 

till den teoretiska referensram som använts. Det teoretiska avsnittet grundar sig på 

många källor som styrker varandra och ökar graden av tillförlitlighet till vad 

uppsatsen är byggd på.  



  
 

12 

Teorierna är utvalda för att generera svar på forskningsfrågan och uppfylla studiens 

syfte, genom ett konceptuellt ramverk som presenteras i slutet av kapitel 3 påvisas 

hur teorierna kopplas samman och utformningen av ramverket. Utifrån det 

konceptuella ramverket har analysen genomförts och grunden lades för att besvara 

forskningsfrågan. 

 

 Källkritik 2.3.4
 
I inledningen av uppsatsen används artiklar från dagstidningar och Sveriges Radio 

för att lyfta fram att problematiken är aktuell och att det pågår en ständig debatt kring 

sjukvården och dess ekonomi. Vi är medvetna om att dessa källor till viss grad är 

vinklade för att höja nyhetsvärdet men har ändå valt att använda de källorna för att 

påvisa den komplexa kontexten en controller befinner sig i inom sjukvården. Vi har 

använt vetenskaplig litteratur och artiklar som behandlat den kontext vi undersökt för 

att styrka problematiken. Den vetenskapliga litteraturen som vår teoretiska 

referensram grundar sig på utgörs av litteratur som varit tillgänglig genom 

Linnéuniversitetets bibliotek och de vetenskapliga artiklarna är hämtade ur 

bibliotekskatalogen. Vi har strävat efter att använda författare som besitter djup 

kunskap inom vårt forskningsområde och att materialet ej varit föråldrat. Källor som 

kan anses som föråldrade har använts för att återge mer generell teori där aktuella 

källor sedan använts för att styrka eller påvisa utvecklingen av teorin. 
 

Intervjuobjekten har genom användandet av öppna frågor haft möjligheten att 

formulera sina svar och framhävt det de ansett som väsentligt kring det ämnesområde 

vi berört. Det kan ha givit möjlighet till att deras svar varit vinklade till deras fördel 

vilket vi varit medvetna om och som medfört att vi varit kritiska till den information 

som samlades in. Den återspeglingen av verkligheten inom centrallasarettet i Växjö 

utgörs av en respondents ord och om möjlighet funnits hade vi gärna sett att vi haft 

fler intervjuer för att få en mer komplett bild. Det var dessvärre enbart Dan som hade 

tid till oss och resterande personer i organisationen hade fullt upp med slutförandet 

av delårsrapporter och var aldrig tillgängliga.  
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2.4 Kvalitetsmått 
 
Bryman och Bell (2013) nämner två kriterier som är viktiga vid kvalitativ forskning 

inom företagsekonomin. Dessa två grundläggande kriterier för att bedöma kvaliteten 

i kvalitativ forskning är trovärdighet och äkthet. 

 

Trovärdighet består enligt Bryman och Bell (2013) av fyra delkriterier. 

Tillförlitlighet skapas då forskningen säkerställs att den utförts i enlighet med de 

regler och normer som finns och att forskaren visar sina resultat till de personer som 

utgör en del i det sociala samspel som studerats och bekräftar att verkligheten tolkats 

på ett korrekt sätt. Vår studie anser vi håller en hög grad av tillförlitlighet med 

anledning av att vi fysiskt har haft ett möte med de personer som utgör grunden för 

vår studie. Våra intervjuobjekt har tagit del av det empiriska avsnittet i uppsatsen 

efter att intervjuerna transkriberats och det insamlade materialet sammanställts och 

har kunnat bekräfta att det gjorts en korrekt tolkning av den verklighet de delat med 

sig av.  

 

Överförbarhet innebär att en redogörelse ska kunna förse andra med en databas som 

sedan kan bedömas utefter hur överförbara resultaten är till en ny miljö (Bryman och 

Bell, 2013). Vi anser att det kan finnas en grad av begränsning i överförbarheten då 

studien har en tydlig inriktning på en specifik yrkesroll i en viss kontext. Vidare är 

studien gjord vid två sjukhus och de slutsatser som dras kan inte sägas gälla för andra 

sjukhus då deras situation kan se annorlunda ut.   

 

Pålitligheten i vår studie anses vara hög då det förekommer en fullständig 

redogörelse av samtliga steg som genomförts vilket gör det enkelt för läsaren att följa 

studieprocessen och skapa en egen uppfattning om vår forskning, Pålitlighet uppnås 

genom att forskaren skapar en fullständig redogörelse för alla delar i 

forskningsprocessen så att utomstående forskare ska kunna granska studien. Det sista 

delkriteriet är möjlighet att styrka och konfirmera och menar till att en forskare ska 

vara objektiv och inte låta personliga värderingar ha en påverkan på utförandet och 

resultatet av en studie (Bryman & Bell, 2013). Vidare förklarar författarna att äkthet 

innebär att studien skall återge en rättvisande bild av den verklighet som studerats 

och ge möjligheter för de inblandade att dra lärdom av forskningens resultat. 
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Studieobjekten ska även kunna förstå innebörden av deras agerande och kunna vidta 

åtgärder för att förändra situationen till det bättre. 

 

Vår teoretiska inriktning och personliga värderingar utgör en stor del av vår 

personlighet och hur vi agerar, så har vi trots strävan efter objektivitet svårt att se att 

vår teoretiska inriktning och personliga värderingar inte haft en påverkan på 

utförandet av studien och vår slutsats. 

 

2.5 Etiska överväganden 
 

Det finns enligt Bryman och Bell (2013) fem etiska överväganden att ta hänsyn till 

under en forskningsprocess. Det inledande övervägandet är informationskravet som 

betyder att forskaren ska informera de personer som ingår i studien gällande studiens 

syfte. Informationskravet uppfylldes från vår sida genom att vi i samband med att vi 

tog kontakt med potentiella intervjuobjekt tillhandahöll dem information om 

undersökningen och studiens syfte för att förtydliga på vilket sätt de kunde bidra 

Deltagarna i studien har informerats om att de ej är tvingade till att delta och att 

möjligheten att avbryta sitt deltagande hela tiden funnits.  

 

Intervjuobjekten önskade att deras namn inte publicerades i den löpande texten men 

tillåtelse gavs att ha med dessa i referenslistan. Samtyckeskravet innebär att studiens 

deltagare ska vara införstådda med att deltagandet i undersökningen är helt frivilligt 

och att de haft rätten att avbryta när de velat (Bryman & Bell, 2013). Respondenten 

vid centrallasarettet i Växjö hade även en önskan om att inte bli citerad vilket vi 

respekterat och därför inte använt några citat i just den empiriska delen. Därför har 

respondenterna från länssjukhuset i Kalmar namngivits utifrån sin befattning och 

representanten från Växjö benämns som respondenten i det empiriska avsnittet. 

 

All insamlad information som samlats in med syfte för användning i forskningen har 

enbart hanterats av oss som genomfört studien och de som på ett eller annat sätt 

deltagit i studien. Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att all insamlad 

information ska behandlas försiktigt och hållas otillgänglig för obehöriga. Med 

nyttjandekravet menas att insamlad information enbart får användas i forskningen. 

Det avslutande övervägandet handlar om falska förespeglingar som syftar till att 
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forskaren ej får ge felaktig eller vilseledande information om undersökningen till de 

personer som är involverade i studien (Bryman & Bell, 2013). Informationen har 

endast använts i studien och inte i något annat syfte.  

Dessa fem etiska överväganden rör grundläggande etiska frågor och enligt Olsson 

och Sörensen (2011) är det av stor vikt att dessa uppfylls och att studiens 

intervjuobjekt har fått tydlig information och visat sig vara införstådda med vad 

deras deltagande bidrar med till studien. Vårt empiriska avsnitt har efter 

sammanställning delats med intervjuobjekten via e-mail där de fick möjligheten att 

korrigera eventuella faktafel och godkänna innehållet. 
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3 Teoretisk referensram 
 
Detta kapitel innehåller den teoretiska referensramen studien förhåller sig till och är 

uppbyggt i tre avsnitt. De två inledande avsnitten berör områden som bygger på 

varandra och det sker en överlappning mellan de olika teoretiska områden som 

presenteras. Det inledande avsnittet är en introduktion till ekonomistyrning och del 

två en beskrivning av aktuella styrmedel och deras anpassning för sjukvården och 

avsnitt tre behandlar controllerns roll. Avslutningsvis presenteras det konceptuella 

ramverk kapitlet genererat för att visa hur dessa teorier möjliggjort analysarbetet. 

 

3.1 Ekonomistyrning 
 

Litteraturen definierar begreppet ekonomistyrning på olika sätt. En definition är att 

ekonomistyrning syftar till att ”avsiktligt påverka ett företags verksamhet och dess 

befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål” (Nationalencyklopedin, 

2015). 

 

Källström (1990) menar att ekonomistyrning fokuserar på ekonomiska mått för att 

styra organisationen mot en bättre ekonomisk ställning. Vidare argumenterar 

författaren för att ekonomistyrning syftar till att motivera medarbetena samt att 

upptäcka och åtgärda oönskat beteende inom organisationen.   

 

Anthony et al. (2014) har en liknande syn på ekonomistyrning där den framhålls som 

ett medel för ledare inom en organisation att implementera strategin genom påverkan 

av andra medlemmar i organisationen. Vidare bör ekonomistyrningen bidra till att 

hushålla med organisationens resurser (Nilsson, Olve & Parment, 2010). Författarna 

betonar dessutom vikten av en långsiktig plan där organisationens resurser utnyttjas 

på bästa sätt. Ax, Johansson och Kullvén (2009) påpekar vikten av att organisationen 

har verktyg för att styra mot de ekonomiska målen, de benämner dessa verktyg som 

styrmedel.   
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 Ekonomistyrning i offentlig verksamhet 3.1.1
 
Det förekommer både skillnader och likheter mellan verksamheter som drivs inom 

privat och offentlig sektor, något som skapar möjlighet för att ta lärdom ifrån den ena 

sektorn och applicera i den andra och vice versa.  Forsell (1998) beskriver att det 

som är den stora och uppenbara skillnaden är att verksamheten i den offentliga 

sektorn är huvudsakligen skattefinansierade. 

 

Vidare lyfter Forsell (1998) fram ytterligare särdrag som är speciella för offentlig 

sektor som är att en förvaltning, då till skillnad från ett företag, tilldelas uppdrag som 

innebär att de ska genomföra uppgifter som fastslås dels av landstingets 

överordnande men även reglerat i lagar. En privat verksamhet har istället som 

viktigaste mål med verksamheten är att generera avkastning på ägarnas kapital. 

Nilsson och Olve (2013) framhåller att denna skillnad får effekt på 

ekonomistyrningen inom offentlig sektor. Författarna menar att en offentlig 

verksamhet kan vara tvingad att tillhandhålla en produkt eller tjänst trots att den är 

olönsam då det kan finnas lagkrav att tillhandhålla produkten eller tjänsten. Slutligen 

förklarar Olve och Nilsson (2013) att användandet av andra lönsamhetsmått inom 

offentlig sektor bidrar till att göra styrningen mer invecklad.  

 

 Ekonomistyrning inom vården 3.1.2
 

Liukkonen (2001) menar att det inom sjukvården saknas en adekvat modell för 

resultatmätning och produktivitetsmätning. Författaren menar att en anledning till 

avsaknaden är att det inom sjukvården är att det har ansetts vara fult att tala om 

pengar, särskilt på sjukhusnivå. 

Sjukvården utmärker sig som verksamhet genom att ett stort antal olika professioner 

är verksamma i organisationen (Blomgren, 1999). Författaren framhåller att många 

av dessa professioner föregås av en lång utbildning och en stor kompetens inom sin 

profession, både teoretisk och praktisk. Genom de yrkesspecifika kompetenserna 

anses det olämpligt att deras prestationer utvärderas av någon utan motsvarande 

utbildning. Därigenom karaktäriserar eget ansvar och autonomi dessa professioner 

(Östergren & Sahlin-Andersson, 1999). Lidman och Lampou (1999) argumenterar 

för risken att det ekonomiska tankesättet hamnar i konflikt med den professionella 

inom sjukvården. 
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Ovan nämnda problematik förklarar Östergren och Sahlin-Andersson (1999) med att 

de olika professionerna inom sjukvården har en egen logik. Författarna framhåller att 

tre delvis motstridiga system med olika logiska synsätt ryms inom sjukvården; det 

professionella, det administrativa och det politiska. Synen på organisationen och 

verksamheten är olika beroende på vilken av de olika systemens synsätt som antas. 

Därigenom måste avvägningar mellan de olika systemens intressen göras regelbundet 

i organisationen (Östergren & Sahlin-Andersson, 1999).  

 

3.2 Styrmedel inom sjukvården 
 

 Budget och dess syfte 3.2.1
 

Budget kan sägas vara en förutsägelse om framtiden, vissa förutsättningar finns 

givna och andra är gissningar om hur utfallet blir (Greve, 2011).  Ett syfte med 

budget som styrmedel är enligt Andersson (2013) måluppfyllelse. Andra syften som 

framhålls är att budgeten verkar kommunicerande, motivationshöjande och 

utvärderande (Drury, 2000). Andra syften som lyfts är planering, samordning och 

kontroll (Lagerstedt, 1991). Vidare menar författaren att budgeten och dess syften 

har stor betydelse för företaget. Budgetens roll och syften är många och det är svårt 

att täcka in alla olika syften med budget (Anthony et al., 2014). Författarna 

framhåller dock att budgetens syfte kan brytas ner i fyra kategorier; planering, 

ansvarsfördelning, process syfte och rituellt syfte. Greve (2011) anser att det finns 

två huvudsakliga syften med budget, planering och ansvarsfördelning. 

 

 Budget för ansvarsfördelning 3.2.2
 
I större organisationer får budgeten en viktigare roll för ansvarsfördelning (Greve, 

2011). Budgeten syftar då till att styra de anställda att fatta beslut som hjälper 

organisationen att uppnå dess mål. Anthony et al. (2014) framhåller också behovet av 

att styra chefer inom organisationen då inte alla beslut kan fattas av högsta 

ledningen. Genom att bryta ner organisationens mål i delmål för olika avdelningar 

inom organisationen kan mellanchefer hållas ansvariga för att sin enhet når utsatta 

mål (Greve, 2011; Anthony et al., 2014). Två effekter som båda författarna 

framhåller att budget för ansvarsfördelning har är, uppföljning och motivation. 
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 Budgetuppföljning 3.2.3
 

Uppföljning av budget är en process där budgeterade värden ställs mot det verkliga 

utfallet. Ax, Johansson och Kullvén (2009) förklarar att genom uppföljning så ökar 

värdet av att arbeta med en budget och framhåller fyra syften med 

budgetuppföljning: 

 

● Utgöra underlag för nya budgetar 

● Möjlighet att analysera avvikelser för åtgärder 

● Utkräva ansvar för avvikelser 

● Framhålla information och utgöra diskussionsunderlag 

 

Andersson (2013) förklarar att de vanligaste intervallen för uppföljning är en gång 

per månad och en gång per kvartal, uppföljningen rapporteras till den som bär 

ansvaret för budgeten och även till andra som har nytta av informationen som då t.ex. 

den överordnade chefen som samordnar verksamheten.  

 

Ax, Johansson och Kullvén (2009) poängterar också vikten av att informationen som 

presenteras ska vara relevant och inriktad på de viktigaste posterna grundat i 

resonemanget nytta och kostnad. Om informationen och analysen av densamme inte 

ger en nytta som överstiger kostnaden för att analysera informationen finns det inget 

motiv till att presentera den.  

 

 Budget som motivationsfaktor 3.2.4
 

Greve (2011) och Anthony et al. (2014) menar att budget har en motiverande effekt 

på både chefer och anställda. För att budgeten ska verka motivationshöjande bör den 

varken vara för enkel att uppnå eller för svår (Anthony et al., 2014). Är den 

budgetansvariga delaktig i utformningen av budgeten är sannolikheten att densamme 

känner sig motiverad att uppnå budgetmålen större (Greve, 2011; Anthony et al., 

2014). 
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Anthony et al. (2014) framhåller två huvudsakliga anledningar till att chefers 

medverkan i budgetprocessen bidrar till ökad motivation: 

• Budgetmålen får en större acceptans då de själva varit delaktiga i 

fastställandet av målen. Det personliga engagemanget blir således större än 

om en extern enhet sätter budgetmålen.  

• Informationsutbytet blir större när fler inkluderas i budgetprocessen. Genom 

att inkludera fler uppnås en större expertis inom fler av organisationens 

verksamhetsområden. Vidare skapas en större förståelse hos cheferna hur 

deras arbete bidrar till organisationen genom att de tillsammans med 

ledningen granskar och godkänner budgeten. (Anthony et al., 2014, s.342) 

 

 Budget inom sjukvård 3.2.5
 
Budgetering inom sjukvård syftar till att ”translating financial resources into human 

purpose” (Nylinder, 2012, s.7). Vidare framhålls att budgetens huvudsakliga uppgift 

inom sjukvården är att allokera resurser samt att säkerställa att utgifter hålls inom 

givna ramar (Anthony & Young, 2003).  

Nylinder (2012) diskuterar att budgeten används för att reglerar förhållandet mellan 

de professionella, administrativa och politiska systemen inom sjukvården. 

Författaren menar att kontroll med budget som styrmedel är problematisk inom 

sjukvård. Främst på grund av att olika mål står i konflikt med varandra och att de 

professionella har stor inverkan över kärnverksamheten.  

 Kritik mot traditionella styrmedel 3.2.6
 

Kritik har riktats mot traditionella styrmedel såsom budget. Nilsson, Olve och 

Parment (2010) diskuterar att ekonomistyrningen i huvudsak sätter mål som avser 

kostnadsbesparingar. Vidare framhålls att den typen av mål sällan är motiverande för 

de anställda. Det sägs skapa mer motivation med hjälp av mål som snarare är 

kopplade till kvalité av produkt eller kundnöjdhet. 

  

Ytterligare kritik som framförts är att den traditionella ekonomistyrningen mestadels 

är inriktad mot finansiella mått (Hopper, Northcott & Scapens, 2007). Johnson och 

Kaplan (1991) menar att traditionell ekonomistyrning inte är anpassad för moderna 

organisationer eftersom organisationerna ser annorlunda ut idag jämfört med när de 
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traditionella styrinstrumenten växte fram. Utifrån kritiken presenterar författarna 

modellen balanserat styrkort som sägs ge en mer balanserad styrning av 

organisationen.  

 

 Balanserat styrkort - BSk 3.2.7
 

Enligt Kaplan och Norton (1999) väljer företagsledare att införa ett balanserat 

styrkort för att få tillgång till de instrument verksamheten behöver för att styra mot 

framtida mål. Vidare belyser Olve och Sjöstrand (2006) att styrkortet används för att 

uppnå en mer balanserad styrning av organisationen. Författarna tydliggör genom att 

kombinera fyra olika perspektiv, finansiellt, kund, interna processer och lärande och 

utveckling, skapas en balans inom organisationen sett till både finansiella och icke-

finansiella mått. Med grund i de fyra perspektiven skapas en balans både ur ett 

tidsperspektiv och att det lyfter fram både interna och externa aspekter av 

organisationen. Därigenom skapas en överblick och förståelse för hur vissa aktioner 

inom ett perspektiv påverkar övriga delarna i organisationen och även externa 

intressenter, till exempel kunder.  

 

Samtidigt poängterar Kaplan och Norton (1999) vikten med att nå de finansiella 

målen men genom att ta hänsyn till andra påverkande faktorer och sätta upp 

realistiska mål blir möjligheten att nå de finansiella målen bättre. Detta eftersom 

företagen samtidigt övervakar den kompetens som verksamheten behöver för att 

uppnå bästa resultat. Kaplan och Norton (1999) förklarar att syftet med ett balanserat 

styrkort är att på ett begripligt sätt översätta organisationens affärsidé, strategi och 

vision till en sammanhängande uppsättning styrtal som förmedlas till hela 

organisationen.  

 

 Balanserat styrkort i vården 3.2.8
 

Aidemark (2001) presenterade en empirisk studie där det framkom att BSk är ett 

populärt mätinstrument som är praktiskt användbart inom vården och även för 

administration av vården. Aidemark och Funck (2009) beskriver att fördelen med 

styrkorten är att det kan utformas och anpassas för alla olika nivåer i verksamheten 

inom den komplexa kontexten i sjukhusmiljön.  Aidemark (2001) betonar att det 

krävs att det finns en uttalad ambition gällande att BSk ska komplettera 
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verksamhetens traditionella arbete med ekonomin och en bred förankring i 

organisationen och medarbetarna för att styrkortet ska vara effektivt. Vidare förklarar 

författaren att styrmedlet fungerar som ett slags språk som används i dialoger. 

Språket leder till högre grad av samverkan och en ökad förståelse för målen med 

verksamheten. Det hör till vanligheten att BSk kopplas till verksamhetens 

ekonomisystem och främst med fokus på budget och resursfördelning (Aidemark & 

Funck, 2009). 
 

Aidemark (2001) betonar att användandet av BSk som styrsystem främst är 

användbart på kliniknivå där användningsområdet är att mäta hur mål uppnås och 

göra jämförelser. Fortsättningsvis förklarar författaren att uppföljning av styrkorten 

kan leda till en reducerad osäkerhet och en förbättrad dialog mellan sjukhusledningen 

och klinikcheferna. 

 

 Kostnad per patient - KPP 3.2.9
 

KPP är en metod som innebär att kostnaden räknas ut för varje enskild patient och 

varje enskild vårdkontakt. Det är SKL, Sveriges Kommuner och Landsting som 

driver detta arbete med syfte att införa “patientrelaterad kostnadsredovisning i 

sjukvården”. Detta projekt sker via ett samarbete med ombud från landsting och 

sjukhus i Sverige som har implementerat KPP (SKL.se, 2015).  

 

KPP gör det lättare för individen att analysera och jämföra data. Detta innebär att 

personen kan studera patientgruppers och vårdprograms kostnadsbilder inom olika 

verksamheter och därigenom identifiera förbättringsområden. Metoden underlättar 

även för olika klinikers styrningsarbete gällande uppföljning, budget och prognoser 

(SKL, 2013). Vidare förklarar SKL att om KPP kopplas med mätning av 

patienttillfredsställelse och kvalité kan landstingen börja beräkna sjukvårdens 

effektivitet. Svårigheter med införandet av KPP beror på att det kräver mer 

administrativt arbete än tidigare i form av kalkylarbete och kvalitetskontroll men 

också på grund av att det kostar och kräver mer resurser (SKL, 2013).  

 

KPP-databasen är en nationell databas för landsting och sjukhus i Sverige och utgör 

underlag för nationella vikter för DRG (Diagnosrelaterade Grupper). KPP är starkt 

beroende av kvaliteten i grunddatan och för att ge en så stor enhetlig bild och kvalitet 
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i kostnadsberäkningarna som möjligt är det viktigt att identifiera de höga kostnaderna 

som avviker. Därigenom får databasen ett bättre viktunderlag (SKL, 2009). 

 

 Benchmarking 3.2.10
 
Andersson (2013, s.427) förklarar benchmarking med följande text “Benchmarking 

innebär en systematisk, kvantitativ jämförelse av den egna verksamheten med 

relevanta interna och externa exempel”.  

 

Atkinson et.al (2007) belyser benchmarking som ett sätt för verksamheter att ta det 

bästa av andra organisationers metoder. Därigenom kan företag undvika att göra 

samma misstag som redan har begåtts av andra. Metoden framhålls som 

kostnadseffektiv då organisationer sparar både tid och pengar genom att analysera 

andra företags tillvägagångssätt. 

 

Enligt Andersson (2013) är syftet med benchmarking att ta tillvara på goda exempel 

oavsett bransch för att effektivisera sin egen verksamhet. Det kan leda till att 

verksamheten får en medvetenhet kring vad som är möjligt att uppnå för att på så sätt 

effektivisera i organisationens alla olika delar. Vidare delar författaren in 

benchmarking i tre kategorier: intern benchmarking vilket syftar till att jämföra sin 

verksamhet med andra liknande verksamheter i samma organisation, extern 

benchmarking vars syfte handlar om att jämföra sin verksamhet med främsta 

konkurrenter och slutligen funktionell benchmarking där syftet är att jämföra sina 

egna processer med nyskapande arbetssätt, oavsett bransch. 

 

 Uppföljning 3.2.11
 
SKL (2015) förklarar att uppföljning består av två delar: 

Uppföljning … 

• …som kontroll av att verksamheten drivs i enlighet med 

uppdragsbeskrivningar och avtal.  

• …som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya 

och förbättrade tjänster. 
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Uppföljning av verksamheten är viktig, Lind (2010) förklarar att delar i 

verksamheten där prestationen varken bedöms eller följs upp är risken stor att 

verksamheten missköts. Uppföljning av verksamheten genomförs för att värdera 

kvalitén och för att undersöka om det förekommer några skillnader mellan tänkt 

verksamhet och verklig (Lind, 2013).  

 

Andersson (2013) framhåller att det som kontrolleras och följs upp är de delar i 

verksamheten som är viktiga för organisationen. Som följd till att det anges mått som 

följs upp i verksamheten försöker ledningen att rikta personalens uppmärksamhet 

mot att ha ett visst fokus och förhållande till verksamheten. Vidare förklarar 

författaren att förhoppningen är att genom uppföljning av vissa delar i verksamheten 

att påverka beslutfattandet hos den ansvarige men även genomförandet.  

 

Ax, Johansson och Kullvén (2009) menar att uppföljning väcker ett mer personligt 

åtagande hos medarbetarna och den ansvarige om de är medvetna om att deras 

verksamhet följs upp. Vilket även Andersson (2013) poängterar att konkreta mål 

skapar engagemang hos de anställda när det tydligt kommuniceras att dessa mål 

kommer kontrolleras. Syftet med uppföljning är enligt Ax, Johansson och Kullvén 

(2009) att sprida kännedom av vad som händer i verksamheten genom att jämföra 

tänkt verklighet mot utfallet. 

 

3.3 Controllerns roll 
 

Roehl-Anderson och Bragg (2011) fastställer att controllerns roll bara under ett 

århundrade har gått från en ledande kontorist till att vara en av de mest avancerade, 

högutbildade och användbara positioner i hela organisationen. En förändring som 

Källström (1990) stärker med att en controllers arbetssysslor har förändrats under 

åren och gått från att vara en bokförare till att ha en mer värdefull roll i ledningen. 

 

Inom den offentliga verksamheten är det extra viktigt att se hur hela organisationen 

samspelar med andra verksamheter och inte enbart se organisationens egen 

framgång. Vad det är som gör att en viss klinik är framgångsrik och hur den till 

exempel samverkar med distriktssköterskor, vårdcentral, hemtjänst och äldreboende 
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är viktiga frågeställningar som en controller inom den offentliga verksamheten 

behöver förstå (Nilsson & Olve, 2013). 

 

Controllerns redskap är lika viktiga i offentliga- som privata sektorn. Databaser, 

uppbyggda system och andra immateriella tillgångar har en betydelsefull roll för en 

controller (Nilsson & Olve, 2013). Genom att använda sig av tillgängliga resurser 

och betydelsefulla sociala relationer kan controllern förändra sitt eget arbete men 

även bidra till att förändra sina medarbetares arbetsrutiner och regler. På så sätt kan 

individen förbättra verksamhetens effektivitet och utveckla organisationen. (Lindvall, 

2009) 

 

Nilsson och Olve (2013) förklarar att ekonomistyrning och controllers har en 

bidragande roll att upplysa chefer och kollegor med viktig information och data när 

beslut skall tas. För att utforma en styrning som gynnar den inre och yttre 

effektiviteten måste controllern göra en djupgående analys av organisationens 

verksamhet klargör författarna. Nilsson, Olve och Parment (2010) förtydligar med att 

controllern har ansvaret att föreslå förbättringar av ekonomistyrning samtidigt som 

individen har en betydelsefull roll kring hur affärssystemet används.  

 

Enligt Nilsson och Olve (2013) har en controller två huvuduppgifter, den första är att 

ansvara för ekonomistyrningen och se till att styrningen är anpassad utifrån 

organisationens strategi och mål. Den andra uppgiften är att upprätthålla och 

administrera de löpande processerna i ekonomistyrningen. Källström (1990) stärker 

denna teori genom att belysa controllerns arbetsroll som den ansvarige för 

ekonomistyrningsprocessen.  

 

“Controllern är organisationens expert på ekonomistyrning och har en nyckelroll i 

det arbetet” (Nilsson, Olve och Parment, 2010, s.16). 
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3.4 Konceptuellt ramverk 
 

Det konceptuella ramverkets funktion är att visa hur våra valda teorier kopplas 

samman och visa i vilken grad de används för att uppfylla studiens syfte. Vår studie 

syftar till att förstå hur controllern inom sjukvården använder ekonomistyrningen för 

att hantera balansgången mellan ekonomisk måluppfyllelse och vårdkvalitén. En 

förståelse som skapas genom att presentera och beskriva de styrmedel som en 

controller använder i sitt arbete. För att uppnå syftet med studien inleds den 

teoretiska referensramen med att definiera ekonomistyrningen och dess syfte.  Med 

hjälp av det behandlas de organisatoriska förutsättningarna och styrningens funktion 

vid de sjukhus som undersökts. 

  

Följaktligen presenteras de styrmedel ur ekonomistyrningen som de controllers vi 

studerat använder sig utav i deras arbete mot ekonomisk måluppfyllelse. Hur 

styrmedel används inom sjukvården utgör en stor del i vår analys och försök till att 

förstå controllerns roll i de studerade fallen. Genom att beskriva och analysera 

användningen av styrmedel vill vi även undersöka och belysa hur vårdkvalité 

påverkat användningen samt påverkas av dessa styrmedel. De styrmedel som 

analyseras är budget, balanserat styrkort, kostnad per patient, benchmarking och 

uppföljning, där uppföljningen utgör en del av arbetet med alla styrmedel.  
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Genom uppföljning bedöms och utvärderas verksamheten och dess enheter vilket gör 

att uppföljning har en central roll i controllerns arbete. 

 

Vår forskning avser att studera controllern inom sjukvården, med fokus på hur 

styrmedel används, och därför har vi valt att presentera hur en controller definieras i 

teorin och vilka funktioner de har för en organisation. Genom en presentation av 

controllerrollen vävs teorikapitlet ihop och det konceptuella ramverket sluts samman. 

  

Med hjälp av den teoretiska referensramen och det konceptuella ramverk den skapat 

kommer vi att beskriva och analysera hur dessa styrmedel används av controllerna i 

deras arbete mot ekonomisk måluppfyllelse och hur strävan mot hög vårdkvalité 

påverkar deras arbete.  
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4 Empirisk studie 
 

Detta empiriska kapitel innefattar resultaten från de ostrukturerade intervjuer som 

genomförts. Kapitlet är uppdelat i två avsnitt där det empiriska materialet från 

länssjukhuset i Kalmar utgör det första och centrallasarettet i Växjö presenteras i 

det andra avsnittet.  Den inledande delen av avsnittet förklarar de organisatoriska 

förutsättningarna som råder. Därefter beskrivs controllerns roll inom 

organisationen, hur styrmedel används och påverkar verksamheten samt vårdkvalité. 

 

4.1 Länssjukhuset i Kalmar 
 

Respondenterna i detta avsnitt är verksamma på länssjukhuset i Kalmar. 

Ekonomichefen bidrar med de organisatoriska och ekonomiska förutsättningarna 

som en controller arbetar utifrån. Även en inblick i olika system som används. 

Controllerrollen representeras av tre controllers som tillsammans återgivit en bild 

av deras arbete inom organisationen och respondenterna benämns som controller A. 

B och C i avsnittet. 

 

Landstinget i Kalmar län har delat in sina verksamheter i åtta förvaltningar. Den allra 

största förvaltningen är Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som omfattar länets tre 

sjukhus som finns i Västervik, Oskarshamn, länssjukhuset i Kalmar och ett 

diagnostiskt centrum som är gemensamt för alla tre sjukhusen. Förvaltningen har 

närmare 3600 anställda där 2150 av dessa är anställda på länssjukhuset i Kalmar. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tilldelas en årlig budget på närmare 3,6 miljarder 

kronor där länssjukhuset tilldelas närmare 2 miljarder och de gick 2014 över budget 

med 64,8 miljoner kronor, prognosen för 2015 är att de kommer överskrida budgeten 

med 65,1 miljoner kronor (Ekonomichef). 

 

Länssjukhuset har en övergripande sjukhuschef, sedan är organisationen uppdelad, 

som figur 1 visar, i 22 basenheter där 18 av dessa utgörs av medicinska kliniker och 

fyra är av administrativt slag som omfattar ekonomi, personal, utveckling och resurs. 

Varje basenhet har en verksamhetschef. Ekonomichefen berättar att denne har för 

närvarande fyra controllers till sitt förfogande vid länssjukhuset i Kalmar. Varje 

controller har i sin tur ett varierande antal basenheterna som de ansvarar för. Varje 
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basenhet på sjukhuset tilldelades en egen budget ur de 2 miljarder kronor som 

länssjukhuset tilldelades för 2015. Huvudansvaret för en controller som hon förklarar 

är månadsuppföljningar där de tittar på hur klinikens ekonomi står sig mot budget. 

 

 
 

 

Alla förvaltningar inom landstinget använder sig utav samma system för att lagra 

information. Det ekonomisystem som används inom landstinget heter Raindance, ett 

webbaserat system som stödjer allt från planering, målstyrning och budgetering till 

redovisning och uppföljning av verksamheten. Som ett kompletterande verktyg för 

analys och uppföljning använder de Qlikview, en applikation där data registreras 

omfattande både ekonomin och vårddata (Ekonomichef). 

 
 Verksamhetens mål 4.1.1

 
Controller A har tidigare arbetat inom privat sektor och lyfter fram uppfattningen om 

att målstyrning inom privat sektor är enklare. Respondenten menar att inom privat 

sektor är de ekonomiska målen tydligare, medan det inom sjukvården mer handlar 

om att hålla sin ekonomi än att uppnå specifika ekonomiska mål. Vidare framhålls att 

länssjukhusets mål är ”En säker sjukvård till ett bra pris” (controller A). 

 

Ekonomichef framhåller budgeten som det mål som strävas att uppnå. Dock förklarar 

respondenten att posterna ”köpt vård” och ”läkemedel” inte bedöms lika hårt av 

förvaltningsledningen då de inte är möjliga att påverka i lika hög utsträckning. 

Slutligen fastslår ekonomichef att sjukhusets mål i år är att ha ett maximalt 

Figur 1. Organisationsschema länssjukhuset i Kalmar 
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underskott med 30 miljoner mot budget efter att posterna ”köpt vård” och 

”läkemedel” har räknats bort.     

 
 Den ekonomiska ramen 4.1.2

 
De ekonomiska målen sätts av hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledning och det är 

upp till varje verksamhetschef att påverka de ekonomiska måtten om de känner att 

det behövs. Controller A belyser att den känner att de kan komma med förslag 

angående de ekonomiska målen men att besluten är fasta och svåra att påverka. 

Nettokostnadsutveckling och övriga kostnader är mått som behandlas med större 

vikt. Samtidigt kollar de så att en enhet inte har en budgetavvikelse större än en viss 

procentsats. Ekonomichefen förklarar att sjukhusets controller varje månad gör 

analyser på ekonomin och hur kliniken står gentemot budget. 

 

Ekonomichefen belyser även att de följer nettokostnadsutvecklingen med större 

tyngd. Controller B förklarar vikten av att förstå den ekonomiska statistiken. Även 

om de sätter ihop patientens kostnader med de olika verksamheterna den har varit på 

är det viktigt att kunna dela upp vilka kostnader som hör till vilken verksamhet. 

Vidare förklarar controller B att de jämför både budget och kostnadsutvecklingen 

över tid med sina verksamhetschefer beroende på om budgeten är rimlig eller ej. 

Något som alla controllers berör att det oftast blir att de jämför utvecklingen på 

kostnad- och intäktsnivå gentemot föregående år. 

 

4.2 Hur styrmedel används vid länssjukhuset 
 

Controllerns huvudsakliga uppgift som de själva beskriver det är att fungera som ett 

stöd till de basenheter som de ansvarar för. När intervjuobjekten beskriver sin 

yrkesroll förklarar det sitt arbete som att de arbetar som konsulter ut mot 

basenheterna. Som stöd syftar de till att de ska serva basenheterna inom ekonomiska 

frågor genom rapporter, beslutsunderlag, situationsanalyser och uppföljning av 

verksamheten. Controller C lyfter fram att alla kliniker har ansvar för sin egen 

ekonomi och att budgetansvaret ligger på respektive basenhet där basenhetschefen 

bär det yttersta ansvaret. Controllernas uppgift blir att ge basenheterna 

förutsättningarna för att sköta sin ekonomi på bästa sätt. 
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I arbetet mot basenheterna förklarar de tre controllerna att grunduppdraget är likt 

ekonomichefen tidigare lyft fram att förse verksamhetscheferna med uppföljning 

över hur basenheterna presterat. Dessa uppföljningar sker månadsvis genom möten 

där både verksamhets- och avdelningschef närvarar. Informationen som presenteras 

är grundläggande gällande ekonomin och framtagen ur datalagret i Qlikview och 

presenteras vid månadsmötet. På dessa möten stämmer de av utfallet för varje 

månad, där de tittar både på hur det gått gentemot budget men även en jämförelse 

med samma period under föregående år. Främst studeras den procentuella 

förändringen från föregående år och om den är rimlig. I samband med månadsmötena 

diskuteras vad som är på gång i verksamheterna och verksamhetscheferna har då 

möjlighet att påverka de prognoser som ansvarig controller sedan för vidare till 

övergripande chef. 

 

 Budget och uppföljning 4.2.1
 

Sjukhusverksamheten är en komplex kontext och att verksamheten ständigt drivs 

med underskott mot budget så försvårar det uppföljningsarbetet gentemot budget 

(Controller C). Det har lett till att i arbetet mot de kliniker som överskrider sin 

budget har uppföljningen istället tenderat till att fokus ligger på kostnad- och 

intäktsförändringen. Med det menar controller C inte att de frångår budgeten vid 

uppföljningsmötena då det ändå ger signaler på hur verksamheten presterar. Men i 

och med att skillnaden mellan budget och verklighet är så pass stor som den är så har 

de inom vissa kliniker mer eller mindre släppt budget och ser mer på kostnad- och 

intäktsförändringen. 

 

Controller B beskriver att de måste vara flexibel i sitt arbete mot basenheterna då 

varje klinik är unik i sina funktioner och i vilket stöd de kräver. Då varje klinik 

bedriver en vård som är särskild för deras syfte gäller det att som controller förstå 

vilken typ av information som plockas ut och presenteras. Vidare poängterar 

controller B att det är viktigt att ha insikt i basenheternas arbete och att passionen 

finns för att förstå deras verksamhet. Det underlättar framtagandet av information 

som dels är relevant för kliniken, men också vad informationen förmedlar beroende 

på vem som använder den. “Några tolkar och vill läsa tal, andra måste ha det i form 

av grafer och när jag står och presenterar det till mina verksamheter måste jag 

tänka vilka typer av människor de är” framhåller controller B. 
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En av svårigheterna för controllerna, eller egentligen hela sjukvården, är enligt 

controller C att koppla ihop vårdproduktionen med ekonomin. Med vårdproduktion 

menas antal besök, vårdtillfällen och vårddagar. Att inte bara fokusera på 

kostnaderna utan även sträva efter att förankra produktionen i de ekonomiska 

siffrorna. Det är ett arbete som påbörjats men ännu inte slutförts. Controller C 

poängterar att en del av svårigheten ligger i verksamhetschefernas oförmåga att 

själva göra kopplingen mellan produktion och ekonomi. 

 

Möjligheten för en controller att påverka verksamheten finns främst i att ta fram 

fakta och peka på faktorer som påverkar ekonomin och leder till att klinikerna 

avviker från budget. Controller A påtalar att det till viss del även handlar om att 

controllernas kunnande inom medicin är begränsat, speciellt i jämförelse med läkare 

och sjuksköterskor. Det leder till att de ibland upplever att det inte finns någon 

trovärdighet för en controller att anmärka på hur t.ex. en viss behandling ska 

genomföras. Det blir därför av stor vikt att även för verksamhetscheferna att tydligt 

kommunicera bakomliggande orsaker och aktiviteter till att det förekommer en 

avvikelse mot budget eller varför kostnaderna har ökat jämfört med samma period i 

fjol. 

 

Sjukhuset nekar aldrig någon person vård oavsett vad kostnaden för behandlingen är 

vilket kan leda till att det ibland dyker upp patienter som kräver specialistvård som 

inte erbjuds i Kalmar. Då får sjukhuset köpa vården från ett sjukhus som erbjuder 

den typen av behandling och detta görs oavsett om kostnaden uppgår till tio miljoner 

kronor, ”Det är bara att betala fakturan” säger controller B i intervjun. Det viktiga 

vid sådana fall är att verksamhetscheferna rapporterar detta så att det skapas en 

medvetenhet om detta och åtgärder kan vidtas, vilket är en stor uppgift i controllerns 

arbete – att följa verksamheten.  
 

Både Controller B och C är överens om att en realistisk budget hade ökat 

engagemanget och motivationen i verksamheten. Vidare förklarar Controller B att 

det är en ständig debatt kring vilken budgetstyrning som är det bästa sättet. 

Ekonomichefen förtydligar att hon gärna hade haft en annan budgetprocess där de 

tillsammans med verksamhetschefer och de andra cheferna tittar på vad sjukhuset är i 

behov av i resurser för att uppnå det som behövs. Vidare säger controller B “För det 
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blir mycket mer intressant att jobba då. Jag upplever att man tar mer ansvar för sin 

budget då”.   

 

 Balanserat styrkort 4.2.2
 

Controller A berättar att de använder programmet Stratius för utformandet av 

balanserat styrkort. De fyra delarna som ingå i styrkorten är medborgare/kund, 

verksamhets- och processutveckling, medarbetare och ekonomi. Styrkorten utformas 

av varje enhet på sjukhuset. Enheten kommer själva överens om de mål som ska 

gälla inom de olika delarna. Till dessa mål sammankopplas sedan aktiviteter som 

skall genomföras för att uppnå målen och för att kunna mäta måluppfyllelse 

(controller A). De aktiviteter och mål som tar hänsyn till både ekonomin och 

vårdkvalité är antal vårddagar, nybesök och återbesök. Vissa mål är även 

landstingsövergripande och dessa är enheterna tvungna att ha med. 

 

Controller C menar att ansvaret för utformandet av styrkorten ligger hos 

enhetschefen. Vidare framhålls att styrkorten främst används av enheterna själva, 

”Egentligen använder vi inte dom så mycket i vår kommunikation” fastslår controller 

C. Controller B delar denna uppfattning kring styrkorten, ” jag använder det inte, jag 

ställer inte frågor utifrån det. Jag har vetskap om att vissa kliniker arbetar mer med 

det men det är inget jag vill kommunicera”. 

 

 Kostnad per patient 4.2.3
 

Controller A förklarar att tillsammans med de andra controllerna på sjukhuset arbetar 

de med att utveckla deras olika beräkningar. Som exempel hanterar de mått i form av 

vad olika objekt och åtgärder kostar. Andra mått som controllern hanterar är 

användandet av KPP (kostnad per patient) och värdebaserad vård. Det sistnämnda 

innebär att de undersöker kopplingen mellan kvalitén och ekonomin. Både KPP och 

värdebaserad vård är nytt för controllerna vilket innebär att en del av deras arbete går 

åt att utveckla dessa säger controller A. Ekonomichefen belyser att KPP är en 

arbetsmetod de tror på. 
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Med hjälp av KPP kan de gå ner och kolla vad varje patient, patientgrupp, 

operationer och behandlingar kostar. Varje verksamhet skall bära sina egna kostnader 

förtydligar ekonomichefen. Genom detta arbetssätt tror ekonomichefen att 

involveringen och effektivisering i verksamheten blir bättre. Vidare förklarar hon att 

de nu skulle kunna ta reda på vad det är som kostar i verksamheten, bit för bit, vilket 

skulle bidra med mer tydlighet, “är det de här som kostar?”. Controllerns roll blir 

bland annat att övervakar personalens arbetade timmar, produktionsstatistik, 

mottagningsbesök - med läkare och sjuksköterskor, vårddagar, vårddygn etc.  

 

Enligt controller C har de på senare tid börjat kolla på produktionen i både öppen och 

sluten vård; antal besök, vårdtillfällen, läkarbesök etc. Dessa försöker de koppla 

samman och inte endast kolla på kostnaderna. Controller C anser dock att det råder 

en problematik kring att koppla ihop produktion med ekonomi men är något de håller 

på att utveckla genom KPP. De tror att framtiden ligger i att kunna se verksamheten 

på ett annat sett genom att koppla ihop alla delar.  

 

 Benchmarking 4.2.4
 
Controller A förklarar att landstingsvärlden är ett unikum då det inte förekommer en 

direkt konkurrenssituation utan att det istället sker många jämförelser och 

efterliknelser inom landstingsvärlden. Vidare förklarar controller A att de har 

flertalet nationella plattformar där det sker samarbeten t.ex. inom KPP. 

Ekonomichefen nämner att de även använder Öppna jämförelser, vilket är en 

publikation från SKL där kvalité, resultat och kostnader inom hälso- och sjukvård 

presenteras, för att göra jämförelser främst på kliniknivå.  

 

4.3 Vårdkvalitén vid länssjukhuset   
 

Till skillnad från privata företag har de i landsting en annan värdegrund nämner 

controller A. På sjukhus är det behandlingen av människors hälsa och välmående 

som är av största vikt medan det privata företaget kan ha framställning av en produkt 

till lägsta kostnad som det viktigaste. Controller A förklarar problematiken som 

uppstår kring att alltid ha en begränsad resurs i skattebetalarnas pengar. Vidare 

menar controller A på att sjukhuset inte har hur mycket pengar som helst samtidigt 

som de vill få ut bästa möjliga vård. 
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Controller A fortsätter med att de då måste sätta pengarna i relation till de 

kvalitetsresultat de får ut. Något som inte är så lätt då alla har rätt till vård och det är 

aldrig någon som nekas till vård. Controller B berör vikten av att få alla enheter 

medvetna om att det är skattepengar de arbetar med vilket innebär att de måste 

upplysas med vad som är rätt eller inte rätt att göra. De måste ställa sig frågorna; 

“hur har vi använt pengarna? har vi bidragit till det som väntas?”. 

 

Ett privat företag kan avveckla sina olönsamma produkter, det ser annorlunda ut på 

ett sjukhus. Controller B säger att det skulle krävas politiska beslut i form av att 

sjukhuset fördröjer tillgängligheten kring planerad vård. Vid sådana fall har den 

medicinskt ansvariga läkaren fått anvisningar på hur han skall gå till väga och får då 

bedöma detta i varje enskilt fall. Vidare förklarar controller B som tidigare sagt att de 

aldrig nekar någon vård. 

 

Controller A belyser att är det en behandlingsmetod som kostar väldigt mycket och 

det inte finns några andra alternativ så är de tvungna att tillämpa den 

behandlingsmetoden oavsett kostnad. Controller A påstår att vissa läkare och 

verksamhetschefer kan uppleva det som provocerande att diskutera ekonomi då det 

är människoliv som diskuteras. Hen poängterar att utan några skattemedel hade de 

inte kunnat bedriva någon sjukvård, därmed är det viktigt att få ut det mesta möjliga 

ur den begränsade resursen. 

 

Samtidigt påpekar controller A att det handlar om kunskap kring hur vården sköts, att 

det inte finns någon trovärdighet gällande om de skulle försöka påverka hur en 

sjuksköterska utför en viss process. Det har inte de bäst kunskap om utan de får lita 

på läkarnas kompetens och att de följer sina egna uppsatta mål och gör allt för att 

uppnå dessa. 
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4.4  Centrallasarettet i Växjö 
 

Respondenten i detta avsnitt arbetar sedan årsskiftet som ekonomichef för Hälso- 

och sjukvården i region Kronoberg. Han har varit verksam som ekonom inom 

landstinget sedan början av 90-talet och efter tretton år som budgetchef blev han år 

2010 centrumcontroller med ansvar för akut- och medicincentrum fram till årsskiftet.  

 

Centrallasarettet i Växjö var den första januari involverade i en omorganisation och 

sedan årsskiftet ingår de i Region Kronoberg vilket har lett till att organisationen växt 

sig större och är nu verksam under en regionstyrelse. Respondenten beskriver att 

Region Kronoberg nu utgörs utav fyra nämnder där sjukvården ingår i Hälso- och 

sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden är en funktionsindelad 

organisation och involverar utöver centrallasarettet i Växjö även lasarettet i Ljungby. 

 

 
Figur 2. Organisationsschema Region Kronoberg 
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Var och en av de nio centrum som syns i figur 2 har en centrumcontroller som har 

det övergripande ansvaret att stödja centrumet i sitt arbete med ekonomin. Inom varje 

centrum ingår ett antal kliniker och avdelningar, beroende på centrumets omfattning, 

där det finns verksamhetscontrollers som enligt respondenten på den nivån arbetar 

främst med stöd i ekonomifrågor. 

 

Tidigare använde de Business Objects som ett verktyg för verksamhetsdata men nu 

har verksamheten köpt in Qlikview för att fungera som ett stöd till styrkort och 

uppföljning förklarar respondenten. InfoWeaver är ett annat verktyg som främst 

controllerna använde för att hantera och presentera data. 

 

 Verksamhetens mål 4.4.1
 
Respondenten förtydligar att det långsiktiga målet med verksamheten är att ha en 

ekonomi i balans och ett plus/minus-noll resultat. 

 

 Den ekonomiska ramen 4.4.2
 

Respondenten förklarar att de ekonomiska målen och den ekonomiska ram de har att 

verka inom fastställs av fullmäktige innan verksamhetsårets början och att det främst 

är budget som de förhåller sig till. Det som beslutas av fullmäktige genererar i en 

rambudget som de får förhålla sig till som vid ett möte mellan hälso- och 

sjukvårdsdirektören och varje centrumchef fördelas ut över verksamheten. Som 

tidigare nämnts överskred verksamheten sin tilldelade rambudget med 70 miljoner 

och respondenten betonar att effekten av det blir att budgeten blir svår att förhålla sig 

till ur en pedagogisk synvinkel. Vid situationer likt denna sker en ny 

överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsdirektören och varje centrumchef där 

den nya överenskommelsen blir det ekonomiska mål att förhålla sig till. 

 

Som ett ytterligare mått på verksamheten utöver budget tittar de även på 

kostnadsutvecklingen i verksamheten. Planerad förändring fångas upp av budget men 

respondenten förklarar att genom att följa upp kostnadsutvecklingen fångas även de 

oplanerade förändringarna i verksamheten. Enligt respondenten kan han endast 

diskutera sambanden kring ekonomin med chefslinjen som består utav hälso- och 
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sjukvårdsdirektören samt de olika centrum- och verksamhetscheferna. Respondenten 

menar att han ej har befogenhet att avveckla något i verksamheten. 

 

4.5 Hur styrmedel används vid centrallasarettet  
 

Inom Region Kronoberg och centrallasarettet i Växjö förekommer två former av 

controllers; verksamhetscontroller och centrumcontroller. En verksamhetscontroller 

arbetar nära verksamhetschefen och ger stöd i ekonomifrågor för varje klinik och 

avdelningsnivå. Respondenten belyser att arbetet handlar oftast om personalbudget 

och bemanningsfrågor som exempelvis hur mycket det kostar att anställa personal 

kontra något annat. En annan arbetsuppgift controllern har är att förklara de 

ekonomiska sambanden för verksamhets- och avdelningschefen. 

 

Respondenten förklarar att centrumcontrollerna arbetar på motsvarande sätt fast på 

hela centrumnivån. Controllern sysslar även med att utföra rapporter för varje nivå 

som sedan lämnas över till bland annat respondenten och andra medverkande på 

hälso- och sjukhusnivån. Vidare förklarar respondenten att de har regelbundna 

dialoger med sina controllers som kallas för controllermöten. Under dessa följs 

ekonomin upp i varje verksamhet och kollar på avvikelser och uppkommit resultat 

för att värdera och se över alternativ.  

 

 Budget och uppföljning 4.5.1
 
Som respondenten tidigare tydliggjort så är det rambudgeten som är det främsta 

styrmedlet för verksamheten. Centrumcontrollern arbetar med månadsvis uppföljning 

av verksamheten och då med fokus på hur sin centrumverksamhet förhåller sig till 

budget. Uppföljningen sker främst genom rapporter där informationen hämtas via 

Qlikview och sammanställs med hjälp av Excel. Rapporten kommuniceras från 

centrumcontrollern ut mot sitt centrum och ned på varje nivå men också uppåt inom 

hälso- och sjukvårdsförvaltningen.  

 

Inom varje centrum finns det som tidigare nämnt verksamhetscontrollers och en 

centrumcontroller arbetar tätt med dessa och har avstämningar för att skapa en 

gemensam och tydlig bild av verksamheten inom varje centrum. Respondenten 

förklarar att arbetet med uppföljning kan skilja sig från varje centrum men att det 
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som följs upp är i första hand är hur verksamheten förhåller sig till budget och 

statistik som presenterar input. 

 

Respondenten anser att ifall de hade haft en realistisk budget skulle benägenheten för 

att följa budget ökat på respektive chefsnivå. De hade en sådan situation inför 2011 

när varje centrum fick täckning för sina strukturella underskott i budget. 

Respondenten påstår att de kunde se en ökad effekt av att medarbetarna tog 

ekonomin mer på allvar. Vidare fortsätter han med att får de en budget och de vet 

redan i början av året att den inte är relevant så spelar det inte en så stor roll om de 

exempelvis drar över hundratusen. Skillnad mot ifall de hade haft ett plus/minus-noll 

resultat så ökar benägenheten för att hitta de där hundratusen. Respondenten avslutar 

med att lyfta fram att han tror att det är väldigt viktigt att ha en realistisk budget, just 

för den interna styrningens skull.  

 

 Balanserat styrkort 4.5.2
 

Det finns övergripande mål för hela regionen där målen har beslutats för varje 

perspektiv nämner respondenten. De mål som är relevanta tas med till respektive 

nivå. Respondenten poängterar att varje nivå behöver utforma sina egna styrkort 

utifrån de övergripande målen för att känna att det är ens egna mål för att inte mål 

som ej är relevanta för nivån blir till styrkort. Då finns risken att engagemanget för 

styrkorten och målen försvinner. Tidigare har personalen uppmärksammat att målen 

ej når ut till hela verksamheten. Något som respondenten belyser att de ändrat på 

inför 2015. 

 

Det råder nu en målhieraki kring styrkorten. Han menar på att målen har ändrats och 

förtydligats in i en BSk-modell från en regionnivå ner till klinik- och avdelningsnivå. 

Respondenten förtydligar att styrkorten finns på kliniknivå men är inte säker ifall alla 

avdelningar har utformat sina styrkort än. Tanken är att alla nivåer ska ha styrkort 

som skapar möjlighet att fånga ekonomin och vårdkvalitén och att dessa skall följas 

upp varje månad. Respondenten poängterar att de inte har något bra IT-stöd vilket 

leder till att det blir mycket manuellt med handpåläggning varje månad. 

  



  
 

40 

Controllern har en betydande roll i att sammanställa materialet av de styrkort som 

används för att sedan föra en dialog med respektive verksamhetschef. 

Verksamhetscontrollern har i första del hand om ekonomidatan som sedan 

kompletteras med verksamhetsdata och det som finns i styrkortet säger respondenten. 

Centrumcontrollern tillsammans med HR-sidan och centrumchefen ser på helheten 

och värderar hur det går.  
 

De perspektiv som ingår i centrallasarettet i Växjö är invånar-, medarbetar-, 

verksamhetsutvecklings- och ekonomiperspektivet. Styrkorten utformas utifrån 

uppdrag, långsiktiga mål, långsiktiga strategier men också från deras grundläggande 

värderingar säger respondenten. Styrkorten förklarar nuläget inom varje perspektiv, 

viktigaste målen, aktiviteter för att uppnå målen och deras styrtal. Det är första 

gången de använder styrkort på alla nivåer. Respondenten anser att BSk fungerar 

men att hälso- och sjukvården är en så pass komplicerad och omfattande verksamhet 

att det kan vara svårt att få in styrkorten. Vårdkvalitén mäts i hårda termer som antal 

nybesök, återbesök och vårddagar. Vidare förklarar respondenten att det finns så 

mycket annat som behöver följas upp men som inte får plats i styrkorten för då skulle 

de bli för expanderat och invecklat. Han menar på att de har ännu inte hittat rätt 

metod för styrkorten men är något det får arbeta med. 

 

 Kostnad per patient 4.5.3
 
Respondenten anser att de varit alldeles för dåliga på att göra kopplingen mellan 

input och output och förklarar att de rapporterar resursinsatsen och information kring 

hur många timmar som arbetats, både normal arbets- och övertid, mängden 

läkemedel och material som förbrukats. De ser till kostnaden för prestationen men 

inte till vad som presterades och output 

 

KPP är något som de inlett ett arbete med men som prioriterats bort av ledningen på 

grund av resursbrist och personalomsättning. Respondenten har haft ansvaret för 

KPP men inte tilldelats de resurser som krävs för att införa KPP i verksamheten. 

Vidare berättar respondenten att det återstår en hel del arbete och att det för mycket 

kvalitetsbrister innan de kan använda det i praktiken men att KPP är något han tror 

på. Det är främst svårigheten med att få kvalité i KPP som gör att de ännu inte 

använder sig utav det och att det svåraste är att fånga personalens tid. Respondenten 
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förklarar att de inte har ett tillräckligt bra system eller arbetssätt för att få en 

trovärdig bild av verkligheten sett till den mängd resurser, både tid och mängden 

läkemedel, varje patient åläggs.  

 

 Benchmarking 4.5.4
 
De sker jämförelser och försök till efterliknelser hos många av klinikerna på 

sjukhuset. Framförallt används Öppna jämförelser där alla sjukhus presenterar sina 

resultat och de får där möjlighet att jämföra mellan sjukhus men också ner på 

kliniknivå. Respondenten förklarar att i och med att de är ett litet landsting skapar det 

svårigheter att jämföra sig mot Lund och Malmö som är gigantiska organisationer 

och att de då får jämföra sig mot mindre organisationer.  

 
4.6 Vårdkvalitén vid centrallasarettet 
 

Det finns en lag som säger att sjukhusen ska hålla en vårdgaranti på 90 dagar nämner 

respondenten, annars måste de erbjuda patienten vård någon annanstans som 

sjukhuset då får stå för. Han menar att det endast är i den planerade vården 

verksamheten tillåts vänta, de akut sjuka måste få sin vård.  

 

Respondenten belyser att kvalité lönar sig. Dålig kvalité kostar pengar eftersom det 

resulterar till återbesök och förlängda vårdtider. Vidare förklarar respondenten att 

han inte anser att det förekommer någon konflikt gällande kvalité och ekonomi. 

Respondenten förklarar att verksamhetscontrollern inte har något inflytande i de 

medicinska frågorna för det skulle inte finnas någon trovärdighet i det.  
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5 Analys 
 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet efter det konceptuella ramverket 

som presenterades i avslutningen på kapitel 3. Likheter och skillnader mellan de 

olika sjukhusen behandlas inom ekonomistyrningen och användningen av styrmedel. 

I kapitlet analyseras hur controllern använder styrmedel och därmed uppfylls den 

första delen av syftet. 

 
5.1 Ekonomistyrningens funktion vid sjukhusen 
  

Forsell (1998) framhåller att offentliga verksamheters mål och uppdrag bestäms av 

överordnade eller är reglerat i lagtext. Budgeten som länssjukhuset i Kalmar får 

tilldelad är satt av Landstingsledningen. Det är därefter varje avdelningschefs uppgift 

att påverka sin enhet på ett sätt som gör att den uppnår budgetmålen. 

Centrallasarettet i Växjö får sin budgetram satt av fullmäktige. Därefter fördelar 

ledningen för hälsa och vård ut pengarna till de olika centrumen. Båda sjukhusen 

saknar möjlighet att styra verksamhetens tilldelade resurser. Beslutet tas i enlighet 

med Forsells resonemang av överordnade. 

  

Nilsson och Olve (2103) beskriver svårigheten i ekonomistyrningen när delar av 

verksamheten är olönsam, men att den samtidigt måste finnas kvar. På Kalmar 

länssjukhus bedöms inte posterna köpt vård och läkemedel i budgeten av 

landstingsledningen. Anledningen till att de posterna räknas bort är oförmågan för 

verksamheten att påverka kostnaderna för de posterna. Likväl kan inte sjukhuset 

sluta tillhandhålla läkemedel och vård, något som framhålls av en respondent som 

menar att “det är bara att betala fakturan” och syftar på köpt vård.  

  

Centrallasarettet i Växjö överskred sin budget med 70 miljoner. När ett centrum inte 

anses ha möjlighet att nå budget träffas centrumchefen tillsammans med hälso-

sjukvårdsdirektören och en ny överenskommelse för vad som anses rimligt att 

överskrida budget med görs. Samtidigt framhåller respondenten att budgeten blir 

pedagogiskt svår att förhålla sig till när vissa centrum överstiger och en ny 

överenskommelse då görs. 
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Båda sjukhusen har styrning av delar som inte är lönsamma att förhålla sig till. I 

Kalmar har förvaltningsledningen valt att lätta på kraven på de poster som är svåra 

att påverka. Det är rimligt att ifrågasätta den lösningen då ekonomistyrning enligt 

litteraturen dels ska påverka organisationen att nå ekonomiska mål, samt bidra till att 

hushålla med organisationens resurser. När de poster helt bortses ifrån bör det 

ifrågasättas vad som får Kalmar länssjukhus att hushålla med resurserna inom dessa 

poster överhuvudtaget. 

  

Sättet centrallasarettet i Växjö hanterar olönsamma delar av verksamheten på ger en 

ny måttstock att förhålla sig till. Det innebär att det kan sägas finnas styrning kvar 

även när det står klart att målen inte kommer uppnås. Å andra sidan framhåller 

respondenten själv att budgeten blir svår att förhålla sig till rent pedagogiskt. 

Sammantaget urskiljs att det är klart problematiskt för sjukhusen att utöva 

ekonomistyrning där verksamheten är olönsam, de båda tillämpar olika metoder för 

att hantera det. Dock visar båda metoderna klara brister, vilket stödjer teorins 

argument för svårigheten att styra en verksamhet som är olönsam 

 

5.2 Styrmedlens användning vid sjukhusen 
 

 Budget som styrmedel 5.2.1
  

Båda sjukhusen använder sig utav budget som styrmedel. På länssjukhuset i Kalmar 

lyfter ekonomichefen fram budgeten som det främsta målet som strävas efter att 

uppnås. Vid centrallasarettet i Växjö framhålls ett nollresultat och en ekonomi i 

balans vara det långsiktiga målet.  

 

Från båda sjukhusen framgår att budgeten är det styrmedel som främst används i 

controllernas uppföljning mot deras enheter eller centrum. I litteraturen har budget 

som styrmedel kritiserats just för att rikta för stor fokus mot finansiella termer. 

Genom att budget är en stor del av det controllerna använder i sin kommunikation 

mot verksamheten blir det per automatik större fokus på finansiella termer. 

Därigenom tolkas valet att använda budget som huvudsakligt styrmedel betyda att 

ledning är mer intresserade utav ekonomiska prestationer än att följa upp utveckling i 

vårdkvalité.  
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Som tidigare nämnt i teoriavsnittet har budgeten en effekt att bidra till 

ansvarsfördelning inom organisationen. På länssjukhuset i Kalmar fastställs budget 

som tidigare påpekat av Landstingsledningen och det är därefter de olika 

verksamhetschefernas ansvar att hålla budget. Därigenom fördelas ansvaret till de 

olika enheterna då de förväntas att hålla budgeten. Detsamma gäller för 

centrallasarettet i Växjö, där varje centrum är tilldelade en del av rambudgeten att 

förhålla sig till. Genom att varje enhet eller centrum får en budget att förhålla sig till 

blir det en ansvarsfördelning inom båda organisationerna med hjälp av budgeten. 

Centrumen och enheterna förväntas arbeta för att nå budget och i de lägen där de inte 

når budget får de förklara sig för controllerna.  

  

 Budgetuppföljning 5.2.2
  

Ansvarsfördelning sägs ha två huvudsakliga effekter, motivation och uppföljning. 

Uppföljning sker månadsvis inom båda organisationerna. I Kalmar har controllerna 

möte med verksamhetscheferna för sina enheter, där utfall mot budget samt 

jämförelse mot föregående år följs upp. Även i Växjö tillämpas samma förfarande 

där centrumcontrollerna har uppföljning med centrumcheferna. 

  

Nilsson och Olve (2013) argumenterar att controllern har en viktig roll att ta fram 

beslutsunderlag inom organisationen. Vid länssjukhuset framhålls att det är viktigt 

för controllerna att presentera det ekonomiska läget för verksamhetscheferna, då 

verksamhetscheferna saknar det ekonomiska tankesättet. Genom uppföljning tar 

controllern fram beslutsunderlag till verksamhetscheferna. En återkoppling med 

verksamheterna månadsvis där bland annat budgeten används görs inom båda 

organisationerna.  

  

Teorin kring controllern framhåller vikten av att controllern förstår vad som gör 

verksamheten framgångsrik och inte bara de ekonomiska måtten. Vid länssjukhuset 

menar en controller att varje enhet behöver olika stöd och betonar vikten av att sätta 

sig in i verksamheten för att förstå de samband som råder. Det finns även här en 

samstämmighet mellan teori och empiri. Vikten av att anpassa uppföljning efter varje 

enhets behov lyfts fram från flera respondenter. Vid länssjukhuset betonas vikten av 

att verksamhetscheferna på ett bra sätt förklarar bakomliggande orsaker till 

ekonomiska förändringar och avvikelser. Något som bör vara problematiskt då det 
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tidigare framkommit att en controller anser att verksamhetscheferna saknar förståelse 

för kopplingen mellan ekonomi och produktion.  

  

Genom att controllerna inom båda organisationerna utvärderar utfall mot budget 

påverkar det verksamhetscheferna och centrumcheferna i sina framtida beslut. Vid 

länssjukhuset i Kalmar framhåller en controller att möjligheten att påverka för dem 

ligger i att presentera ekonomiska avvikelser och hjälpa till att koppla avvikelsen till 

faktorer som påverkar den. Controllerns möjlighet att påverka verksamheten genom 

budgeten ligger i främst att framhålla för verksamhetscheferna vikten av att hålla sin 

budget och genom att presentera hur verksamheterna ligger till mot budget. 

  

Från teorikapitlet framgår att budgetuppföljning bör fokusera på nytta och kostnad 

det vill säga att informationen ska vara relevant och inriktad mot de viktigaste 

posterna för varje verksamhet. Från både centrallasarettet och länssjukhuset visar att 

inget standardiserat sätt att sköta månadsuppföljningen förekommer. Från båda 

organisationerna framhålls att olika verksamheter har olika behov och att vad som 

presenteras utgår verksamhetens behov. Dock upplever controllerna vid både 

länssjukhuset och centrallasarettet en svårighet att koppla ekonomisk insats till 

vårdkvalité.  

 

Vid centrallasarettet pekar respondenten på att de har bra kännedom på insatsen men 

att det är svårt att mäta output. Resonemanget kring svårigheten att koppla 

vårdkvalité till ekonomisk insats kan dels förklaras av budget som styrmedel främst 

fångar finansiella mått. Vidare tyder det på att det finns en brist på förståelse för 

controllernas möjlighet att förstår verksamheten och verksamhetschefernas 

möjligheter att förstå ekonomin. När personer som inte förstår båda delarna saknas 

och de datasystemen inte hjälper till att göra kopplingen tolkar vi att en stor del i 

kopplingsproblematiken ligger just där.     

 

En annan möjlig anledning till svårigheten att koppla kostnad och nytta beskrivs i 

teorin. Svårigheten med ekonomistyrning inom offentlig sektor diskuteras och det 

stora antal mått som förekommer anses försvåra styrningen. Budgeten mäts i 

monetära termer vid bägge organisationerna. Dock framkommer från länssjukhuset 

att vårdproduktion kan vara flera olika mått när den redovisas. Det bör vara 
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problematiskt att ställa produktionsmåtten i jämförelse till varandra. Speciellt med 

hänseende till att olika enheter har olika mått som är viktiga för den enheten men inte 

för en annan.  

 

Eftersom controllerna vid länssjukhuset har flera enheter att ansvara för och olika 

kvalitetsmått behövs för olika enheter skulle det kunna skapa en problematik för 

controllerna. Anta att en controller ansvarar för fyra enheter och varje enhet har sex 

stycken indikatorer som är specifika för dem. Då har controllern 24 stycken olika 

mått att förhålla sig till, och varje mått kan ha en speciell koppling till ekonomin. I 

Växjö kan det antas att denna problematik inte finns i samma utsträckning då 

organisationen är funktionsindelad och varje controller jobbar mot ett centrum som 

är inriktad mot en viss typ av vård.  

 

 Budget som motivationsfaktor 5.2.3
  

Att budget kan verka motivationshöjande beskrivs i teorikapitlet. Vid länssjukhuset i 

Kalmar framhålls svårigheten att styra med budget då vissa enheter aldrig klarar att 

nå budgetmålen. Vid de enheter som har den problematiken har controllerna i sin 

uppföljning valt att analysera kostnadsutveckling mot samma period föregående år 

snarare än budgetutfall då budgeten anses orimlig. 

  

Anthony et al. (2014) poängterar vikten av att budgeten varken bör vara för lätt eller 

för svår att uppnå för att åstadkomma störst motivation i verksamheten. Det faktum 

att budget för vissa enheter inte utvärderas stödjer författarnas resonemang, en 

budget som anses omöjlig att uppnå följs inte upp och förlorar då sin styrande effekt. 

Vid centrallasarettet gavs centrumen täckning för sina underskott 2011. Det 

upplevdes då att medarbetarna hade en större motivation att nå de ekonomiska 

målen. Det pekar också mot att en budget som är möjlig att uppnå gör medarbetarna 

mer motiverade. 

  

Vid länssjukhuset framhåller en respondent att en budgetprocess där fler personer 

inom verksamheten deltar vore att föredra. Från teorin kan flera fördelar med en 

sådan budgetprocess urskiljas. Dels är sannolikheten större att chefer inom 

organisationen visar större acceptans för målen. Vidare kan informationsutbytet leda 

till större förståelse genom hela organisationen för de olika delarnas bidrag. 
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Sammanfattningsvis har budgeten en motiverande effekt där den är möjlig att uppnå 

inom verksamheten. Det finns en samstämmig bild bland controllerna att en mer 

rimlig budget skulle underlätta i styrning med hjälp av budgeten. Detta resonemang 

stöds av teorin och vid centrallasarettet finns ett konkret exempel som också pekar 

mot att en budget som anses möjlig att uppnå ökar motivationen.     

 
 Balanserat styrkort 5.2.4

 
Olve och Sjöstrand (2006) lyfter fram att styrkorten används för att skapa en mer 

balanserad styrning av organisationen genom att kombinera de fyra perspektiven. En 

kombination som medför att det skapas en överblick och förståelse för hur en viss 

aktivitet påverkar organisationen i stort och även dess intressenter. Båda sjukhusen 

använder sig utav balanserade styrkort, där centrallasarettet sedan årsskiftet gjort en 

nysatsning, som innehar samma perspektiv som länssjukhuset: medborgare/kund-, 

medarbetare, verksamhetsutveckling och ekonomiperspektiv. Syftet med balanserade 

styrkort är att skapa en förståelse för verksamheten och hur produktion och ekonomi 

hänger ihop.  Något som främst framkom i intervjuerna med respondenterna vid 

länssjukhuset i Kalmar att de hade stora problem med, att just förstå kopplingen 

mellan produktion och ekonomi. 

  

Vid centrallasarettet utformas styrkorten för varje nivå utifrån övergripande mål som 

är satta för hela verksamheten men målen anpassas till respektive nivå något som går 

i linje med vad Kaplan och Norton (1999) säger om styrkortens syfte, att de ska 

översätta verksamhetens strategi och förmedlas till hela organisationen. Även vid 

länssjukhuset används landstingsövergripande mål som förutsättningar vid 

framtagandet av styrkorten men basenheterna har en större makt och utformar själva 

merparten av de mål som ska följas upp. Något som visar att de delar åsikt med 

centrallasarettet gällande att det krävs att målen är relevanta för respektive nivå i 

organisationen för att engagemanget för måluppfyllelse inte ska försvinna.  Kaplan 

och Norton (1999) poängterar att möjligheten att nå de finansiella målen blir större 

om de är av realistisk art något som båda sjukhusen anammat och tagit hänsyn till vid 

upprättandet av enheternas styrkort. 

  

Både utformningen av och perspektiven i styrkorten visar på likheter mellan de två 

sjukhusen, det som utgjorde den tydligaste skillnaden i användningen av BSk är att 
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vid länssjukhuset är det främst enhetschefen och enheten som använder och utformar 

styrkorten. Vid centrallasarettet har controllern en betydande roll i arbetet med att 

framställa realistiska mål och även i arbetet med uppföljning medan vid 

länssjukhuset är det enheterna som på egen hand följer upp de upprättade målen.  

 

Aidemark och Funck (2009) lyfter fram att fördelen med BSk är att styrkorten kan 

utformas och anpassas för alla olika nivåer i verksamheten men poängterar samtidigt 

att det krävs en tydlig förankring i organisationen och att styrkorten ska vara ett 

komplement till det traditionella ekonomiarbetet.  Genom att controllerna vid 

centrallasarettet är delaktiga i arbetet med styrkorten blir effekten av dessa att de 

kompletterar det traditionella arbetet. Respondenten påtalar att medarbetarna ansett 

att målen ej nått ut till hela verksamheten, vid tidigare försök att implementera BSk. 

Därför läggs stor vikt vid att förankra det genom hela organisationen vid 

nyimplementeringen.   

 

Ur de fall som studerats framhålls att arbetet med BSk främjar delaktighet och att 

verksamhetens mål vid centrallasarettet tydligare kommuniceras ut till de anställda 

genom styrkorten. Vilket visar på en positiv effekt av att införa BSk i sjukvården 

som också Aidemark (2001) framhåller att det leder till en högre grad av samverkan 

och ökad förståelse för verksamhetens mål, något som det strävats efter i Växjö och 

lett till deras krafttag gällande styrkorten. En effekt som vi tolkar uteblir vid 

länssjukhuset då det främst fokuseras på enheternas egna interna mål och de 

aktiviteter som enheten utförs är de som mäts. Fördelen med BSk är att det kan 

utformas på många olika vis och att styrkorten vid länssjukhuset har ett större fokus 

på enheternas mål än verksamheten i stort blir automatiskt inte en negativ effekt.  

 

I enlighet med vad Aidemark (2001) lyfter som en fördel med styrkorten är att det 

utgör stor nytta på kliniknivå för mätning av måluppfyllelse samt jämförelse. Genom 

ett enhetsfokus skapas möjligheten för jämförelse dels inom enheten mellan olika 

tidsperioder men också som respondenterna framhåller att det även arbetar med 

jämförelser med hjälp av Öppna jämförelser. Ett arbete som underlättats genom att 

ha ett internt fokus och kan främja verksamheten som stort genom att enheterna 

dokumenterar utförlig information och får bättre insikt i kopplingen mellan 
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produktion och ekonomi. Därmed skapas en förståelse för aktiviteternas påverkan på 

verksamhetens ekonomi i stort och vilken effekt det har på verksamhetsmålen. 

 

Sett till att BSk visat sig, främst genom Funcks forskning, vara ett populärt och 

uppskattat styrmedel för ekonomistyrning inom vården. Utifrån det Nilsson och Olve 

(2013) belyser att en controller ansvarar för ekonomistyrningen och ska se till att 

styrningen är utformad efter organisationens mål är det som verkligheten ter sig vid 

länssjukhuset att controllern förlorar delar av syftet med sin yrkesroll. De avfärdar att 

de arbetar med styrkorten i sitt arbete med enheterna och att de inte använder 

styrkorten i sin kommunikation och uppföljning av enheternas verksamhet. Lind 

(2010) poängterar att varken bedöma eller följa upp vissa aktiviteter medför en risk 

att dessa missköts. Att controllerna inte följer upp BSk vid länssjukhuset visar att de i 

viss grad försummar en möjlighet att vara mer involverad i enheternas arbete och att 

öka graden av förståelse för hur vårdkvalité och ekonomi hänger ihop, eftersom det 

är en av fördelarna med BSk. Samtidigt ger BSk möjlighet att skapa förståelse inte 

bara för enheten utan för hela organisationen i stort. 

 

Vid båda organisationerna framhålls möjligheten att bedöma vårdkvalité genom BSk 

främst skapas genom att aktiviteter som nybesök, återbesök och antal vårddagar mäts 

och följs upp. Lind (2013) lyfter fram att uppföljning av verksamheten görs för att 

värdera kvalitén. Att de två undersökta sjukhusen mäter vårdkvalité på samma sätt i 

sina styrkort ser vi inte som någon tillfällighet utan tolkar det som att svårigheten 

med att fånga upp och mäta mjuka värden. Istället använder de statistik och hårda 

värden för att göra en bedömning av enheternas vårdkvalité. BSk ökar möjligheten 

till att skapa förståelse inom organisationen för hur ekonomi och vårdkvalité hänger 

ihop.  

 

Som Andersson (2013) framhåller kan specifika mått anges för att väcka 

uppmärksamhet kring hur verkligheten förhåller sig i verksamheten. Att fokusera 

mätningen till antal återbesök och vårddagar tolkar vi som ett försök till att belysa, 

främst för medarbetare men även ledning i ett senare skede, hur en klinik presterar 

med hänsyn tagen till vårdkvalité. Genom BSk kan dessa aktiviteter även kopplas till 

ekonomi vilket genererar en effekt att uppfattning skapas kring hur det hänger ihop 

med ekonomi och vilka kostnader utförandet av en aktivitet medför.   
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 Kostnad per patient 5.2.5
 

Kostnad per patient är ett styrmedel som både Kalmar och Växjö är oerfarna kring 

men som nu har blivit ett aktuellt verktyg. Controllerna i Kalmar lägger ner mycket 

arbete på att utveckla metoden för att göra den applicerbar på sjukhuset. I Växjö 

prioriteras dock KPP ner på grund av resursbrist och personalomsättning. Orsakande 

problem vid implementering av KPP i Växjö ligger främst i kvalitetsbrister som att 

fånga personalens tid. 

 

Svårigheten att införa KPP är enligt SKL (2015) att det kräver mer administrativt 

arbete än tidigare då sjukhusen behöver ägna större tid åt kalkylarbete och 

kvalitetskontroll vilket innebär höga kostnader och kräver mer resurser. 

Kvalitetskontroller är av stor vikt för att KPP-databasen ska ha ett så bra 

viktunderlag som möjligt. Detta skapas genom att sjukhusen identifierar de höga 

avvikande kostnaderna. Att KPP kräver mer resurser speglas tydligt i Kalmar där de 

får arbeta med utveckling av KPP medan Växjö väljer att prioritera ner KPP. 

Eftersom sjukhusen har svårigheter att hålla budget är det logiskt att den ökade 

kostnaden som införandet av KPP medför gör att Växjö väljer att prioritera bort det.  

 

Tanken med metoden är som SKL (2015) beskriver i teorin att räkna ut vad varje 

enskild individs vård kostar för att på så sätt få en medvetenhet kring kostnader och 

identifiera förbättringsområden. Sjukhuset i Kalmar vill kunna gå ner och kontrollera 

vad varje patient och patientgrupp kostar för att kunna identifiera höga kostnader 

vilket skulle skapa en större tydlighet. Lindvall (2009) förklarar vikten kring att en 

controller utnyttjar verksamhetens resurser på lämpligaste sätt för att förbättra 

organisationens effektivitet.  

 

Med hjälp utav KPP kan sjukhusen upptäcka outnyttjade resurser och fördela ut dem 

rätt. Sjukhusen kan i och med KPP även dela upp kostnaderna till varje verksamhet, 

därigenom får de bära sina egna kostnader. I Kalmar ses det som ett viktigt syfte då 

de tror att involveringen och effektiviseringen i organisationen kommer att öka. 

 

Enligt Nilsson och Olve (2013) krävs det av controllern att göra en djupgående 

analys av organisationens verksamhet för att utforma en styrning som gynnar 

effektiviteten. KPP skapar en djupgående bild av sjukhusets kostnader ner på 
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patientnivå. SKL (2013) belyser att KPP gör de lättare för controllern att analysera 

och jämföra data. Controllerna i Kalmar har på senare tid börjat övervaka och 

analysera produktionens olika delar som exempelvis antal besök, läkarbesök och 

vårdtillfällen för att försöka koppla samman dessa och inte enbart kolla på 

kostnaderna.  

 

Enligt SKL (2013) skapar KPP även en möjlighet för controllern att underlätta 

styrningsarbetet i olika kliniker gällande uppföljning, budget och prognoser eftersom 

kostnaderna kommer ge en tydligare verklighetsbild kring vad som kostar vad. 

Exempelvis får controllerna fram vad en speciell typ av behandling kostar vilket 

skapar en medvetenhet för controllern gällande ifall om dessa behandlingar 

ökar/minskar avsevärt, hur det då påverkar ekonomin. 

 

Kalmar och Växjö förklarar tydligt att KPP är ett framtida styrmedel som de har 

stora förväntningar på. Enligt SKL (2013) kan landsting börja beräkna sjukvårdens 

effektivitet om de kopplar samman KPP med patienttillfredsställelse och kvalité. Ett 

nuvarande problem både Kalmar och Växjö känner att de delar. Kalmar anser att det 

råder en problematik kring att koppla ihop produktion med ekonomi vilket även 

Växjö anser då de har problem att utföra kopplingen mellan input och output. Med 

hjälp utav KPP tror Länssjukhuset i Kalmar de kan lösa detta problem då de anser att 

framtiden ligger i att koppla ihop alla delar för att kunna se verksamheten på ett 

annat sätt. Eftersom KPP är ett nytt styrmedel för de båda sjukhusen krävs det att 

sjukhusen följer upp användningen för att se så att KPP används på ett effektivt sätt 

och inte endast utgör en kostnad. Något som stämmer överens med vad SKL (2013) 

belyser i teorin, uppföljning används för att värdera kvalitén i organisationen. 

 

Vid länssjukhuset i Kalmar använder de något som heter värdebaserad vård. 

Verktyget innebär att de undersöker kopplingen mellan vårdkvalitén och ekonomin. 

Genom att sammankoppla KPP och värdebaserad vård kan controllerna få en 

tydligare bild kring vad kvalitén kostar sett i monetära termer. På så sätt skapas en 

medvetenhet för controllern att vårdkvalité kostar pengar. Något respondenten från 

Centrallasarettet i Växjö intygar då han anser att kvalitet lönar sig, dålig kvalitet 

resulterar i återbesök och förlängda vårdtider vilket kostar pengar.  
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Trots att de båda sjukhusen får överskrida budget så har de inte hur mycket resurser 

som helst. Som tidigare nämnts är det därför viktigt för sjukhusen att via KPP kunna 

gå ner på patientnivå för att se hur resurserna fördelas. En controller vid 

länssjukhuset lyfter fram att de har en begränsad resurs i skattebetalarnas pengar 

samtidigt som de strävar efter bästa möjliga vård. Ett av de särdrag som framhålls 

kring ekonomistyrning inom offentlig sektor är just att den är skattefinansierad 

nämner Forsell (1998). I och med detta förväntas samhället få ut bästa möjliga vård, 

därför är det viktigt för controllern att de sätter pengar i relation till de 

kvalitetsresultat de får ut för att därigenom mäta kostnaden för vårdkvalitén.  

  

 Benchmarking 5.2.6
 

Teorin kring benchmarking sägs vara en best-in-practice metod enligt Atkinson 

(2007) där organisationer tar efter andra organisationers framgångsrika 

tillvägagångssätt. Ett styrmedel verksamheter använder för att följa konkurrenters 

framgång på marknaden. Detsamma gäller i hälso- och sjukvården men där 

förekommer det inte samma konkurrenssituation som det gör bland de privata 

företagen. Landstingsvärlden är unik på det sättet där det sker många jämförelser och 

efterliknelser. Har ett sjukhus upptäckt något revolutionerande har de för avsikt att 

dela den informationen med andra sjukhus då det alltid handlar om att ge en säker 

sjukvård och rädda liv.  

 

Kalmar länssjukhus verkar inom ett flertal nationella plattformar där samarbeten med 

andra organisationer sker, exempelvis KPP och Öppna jämförelser. Som teorin säger 

undviker de då att begå samma misstag som tidigare redan har utförts. På så sätt 

uppstår en kostnadseffektivitet i organisationen då resurser ej behöver brukas på 

något som inte ger någon positiv effekt för verksamheten. Öppna jämförelser är en 

publikation från Sveriges Kommuner och Landsting där varje sjukhus kan jämföra 

sig med andra sjukhus kvalitet, resultat och kostnader ända ner på kliniknivå. En 

sorts benchmarking som både Centrallasarettet i Växjö och Länssjukhuset i Kalmar 

använder. I och med att Öppna jämförelser redan finns underlättar det för sjukhus att 

dela information och data. Vikten av att dela sjukhusets forskning och bedrifter kan 

ligga som en viktig bakgrund vid ett avgörande beslut. Exempelvis kan ett vaccin 

inte ha den effekt sjukhuset eftersträvar vilket då innebär att andra sjukhus kan välja 

att inte köpa in vaccinationen för att undgå nederlag.  



  
 

53 

Enligt Andersson (2013) finns det tre olika kategorier inom benchmarking. På 

Centrallasarettet i Växjö använder de sig av intern-, extern- och funktionell 

benchmark. Det sker ett flertal försök till efterliknelser och jämförelser bland 

klinikerna vilket visar på att lasarettet jobbar för att internt uppnå best-in-practice 

metoder. Den externa- och funktionella benchmarkingen är ett tillvägagångssätt som 

både Kalmar och Växjö använder sig av i form av Öppna jämförelser.  

 

Vetskapen om hur sjukhus kan gå tillväga vid olika situationer är då något som alla 

sjukhus kan ta del av. Innovativa lösningar på sjukvård och medicin är något 

sjukhusen kan dela fritt. I vissa fall kan det uppstå svårigheter kring jämförelser med 

andra sjukhus då storleken på organisationer kan skilja sig så pass mycket att vissa 

mått blir missvisande. Vid sådana tillfällen får sjukhusen jämföra sig med 

verksamheter som är i liknande storlek som de själva. 

 

Benchmarking är en möjlighet för en controller att utföra sammanställningar och 

uppföljning. Med hjälp av styrmedlet kan controllern jämföra sjukhusets kliniker 

med andra sjukhus kliniker för att få en vetenskap om hur klinikens resultat och 

vårdkvalité ser ut i förhållande till andras. Att ta fram information och göra analyser 

är enligt teorin kring controllern ett vanligt arbetssätt för controllern samtidigt som 

uppföljning är av stor vikt. Uppföljning via benchmarking upplyser controllern hur 

andra organisationer hanterar olika dilemman och situationer. Detta ger controllern 

en förståelse kring vilka möjligheter individen har att tackla problem eller 

motsvarande hur controllern ska implementera värdefulla metoder in i sin 

organisation. 

 

Kalmar och Växjö förklarar att de använder Öppna jämförelser för att presentera 

deras vårdkvalité, resultat och kostnader. Det ger en möjlighet för sjukhusen att 

jämföra sig med andra sjukhus för att via mått i form av kvalité eller kostnader se hur 

de ligger till jämfört med andra. På så sätt skapas en medvetenhet hos sjukhusen på 

vad de behöver åstadkomma för att förbättra sin nuvarande situation och effektivisera 

organisationens alla delar. Det kan vara allt från att se hur andra sjukhus arbetar 

kring förbättring av vårdkvalitén till att se hur andra sjukhus kostnadseffektiviserar. 

Som tidigare nämnts är benchmarking främst ett styrmedel för sjukhusen att jämföra 
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sin organisation med andra men också för att ta del av andra organisationers 

utmärkande metoder för att verka för en bättre vård. 

 

5.3 Controllerns möjlighet att styra med styrmedel 
  

Med budget som styrmedel ligger controllerns möjlighet att påverka främst i 

uppföljningen av budget med verksamhetschefer. Genom att välja vad som skall 

presenteras i uppföljningen har controllern möjlighet att påverka 

verksamhetschefernas beslut. Som tidigare nämnts bidrar en god kunskap om 

verksamheten till att som controller förklara vad som ligger bakom den ekonomiska 

prestationen för verksamhetscheferna. 

  

Som tidigare diskuterats är det framförallt vid centrallasarettet som controllerna styr 

med hjälp av det balanserade styrkortet. Genom att vara med och påverka 

uppställandet av mål kan controllerna påverka verksamheten. I Kalmar framhålls att 

controllerna inte använder BSk i sitt arbete mot enheterna. Därigenom väljer 

controllerna vid länssjukhuset bort en möjlighet att påverka enheterna. 

 

Kostnad per patient är ett styrmedel som ger controllern en möjlighet att påverka 

verksamhetschefernas medvetenhet kring vad patientgrupper kostar. Genom att bryta 

ner kostnader till patientnivå skapas en enhetlig bild för verksamhetschefen kring hur 

mycket deras behandlingar kostar sett i monetära termer. Denna förståelse minskar 

gapet mellan att koppla vård och ekonomi. Något som Kalmars ekonomichef nämner 

att med hjälp av KPP skapas en tydlighet kring vad olika företeelser kostar. Detta är 

dock något som Växjö försummar då de väljer att prioritera ner KPP.  

  

Litteraturen beskriver de olika tre olika professionerna inom sjukvården och hur 

deras logik och synsätt skiljer sig åt. På länssjukhuset lyfter en controller 

problematiken med att bedöma vårdkvalité när kunskapen inom medicin är 

begränsat. Vid centrallasarettet framhålls att det inte finns någon trovärdighet i att 

controllerna påverkar medicinska frågor. Denna problematik behandlas i teorin, det 

framhålls att de grupperna med hög specifik kompetens inte låter sig bedömas inom 

sina specifika grenar. Den oviljan att bedömas av andra skapar en tydlig svårighet 

som controller att styra vårdkvalitén.  
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Budgeten sägs verka som en reglerare mellan de olika professionerna. Genom att 

budgeten fördelas ut till varje enhet och centrum skapas ramar för den professionella 

professionen att hålla sig till. Genom budgeten får controllern möjlighet att utkräva 

ansvar från verksamhetschef och därigenom indirekt styra beslut kring vårdkvalité. 

Anta att en verksamhetschef vid en uppföljning har fått indikationer på att kostnader 

måste hållas nere för att klara budget. Då är det troligt att verksamhetschefen väljer 

den behandlingsmetod som är billigast. Därigenom har controllern indirekt påverkan 

av vårdkvalitén genom budgeten. En påverkan som försvåras av en budget som i 

båda organisationer måste frångås eller omförhandlas då den inte är möjlig att uppnå 

i vissa enheter.  

 

Eftersom det är verksamhetscheferna som är både ekonomiskt ansvariga mot budget 

och ansvariga för vårdkvalitén sker avvägningen mellan ekonomisk måluppfyllelse 

och vårdkvalité. Från en controller vid länssjukhuset framhålls att det kan uppfattas 

som provocerande att diskutera ekonomiska frågor med läkare. Vid centrallasarettet 

anser inte respondenten det troligt att den medicinskt ansvarige beaktar ekonomin när 

de ska fatta beslut om behandlingar. Vidare framhålls att kvalité inte står i konflikt 

med ekonomin, respondenten menar att dålig kvalité kostar pengar.  

 

Litteraturen menar att uppfattningen om att det är fult att tala om pengar i sjukvården 

har lett till att ekonomistyrningen där inte är lika utvecklad som i andra branscher. 

Även här urskiljs motstridigheten mellan de olika professionerna, där läkaren främst 

ser till vården och inte vill ta de ekonomiska i beaktning. Samtidigt anser en 

respondent att det inte finns någon konflikt mellan ekonomi och kvalité. Vi tolkar det 

ändå som att denna konflikt existerar. Eftersom uppfattningen om att läkare känner 

sig provocerade lyfts fram bör det finnas något bakomliggande. Tolkningen styrks av 

artiklar i inledningen där ny teknik som ger bättre vård men kostar mer lyfts fram 

som en anledning till att sjukhusen överskrider budget. Vilket tyder på att kvalité och 

ekonomi visst står i konflikt med varandra.  
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6 Slutsats 
 

I det följande kapitlet presenteras studiens resultat och slutsats. Vår forskningsfråga 

kommer att besvaras med hjälp av den analys vårt konceptuella ramverk möjliggjort. 

Vidare presenteras de teoretiska och praktiska implikationer som framkommit via 

studien och slutligen ges förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Användning av styrmedel 
 

Med hjälp av budget som styrmedel har controllerna möjlighet att styra 

verksamheten mot ekonomisk måluppfyllelse. Genom att vid uppföljning framhålla 

avvikelser skapas en medvetenhet hos verksamhetscheferna. Eftersom budgeten 

mäter finansiella mått riktas fokus genom budget mot ekonomiska mått. Budget som 

styrmedel har svårt att fånga vårdkvalité, därigenom blir controllernas styrning 

genom budget mer inriktad på ekonomisk måluppfyllelse än vårdkvalité.   

Budgeten förlorar sin styrande effekt mot vissa enheter eftersom att ingen inom 

organisationen anser den som möjlig att uppnå. Studien visar att problematiken finns 

vid båda sjukhusen. Samtidigt pekar både teori och empiri på att en budget som är 

mer rimlig skulle öka benägenheten att arbeta mot ekonomisk måluppfyllelse. Vidare 

finns ett konkret exempel på att en budget med större verkligenhetsförankring 

upplevdes öka engagemanget att nå ekonomiska mål. Därigenom skulle en mer 

rimlig budget hjälpa controllerna i styrningen mot ekonomisk måluppfyllelse.   

Balanserat styrkort som styrmedel möjliggör en mer komplett bild av sjukhusen då 

det ryms andra mått än finansiella inom styrmedlet. Vid länssjukhuset finns BSk 

implementerat, dock är inte controllerna delaktiga i utformningen av dem. Vid 

centrallasarettet i Växjö är BSk precis implementerat efter årsskiftet. Där är 

controllerna delaktiga i utformning av styrkorten, vilket ger dem möjlighet att 

påverka och förstå verksamheten mer än vad controllerna i Kalmar har. Kopplingen 

mellan ekonomisk måluppfyllelse och vårdkvalité ger BSk bättre förutsättningar att 

göra än med budget. 
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Även med ett införande av KPP ges sjukhusen en möjlighet att få en tydligare bild av 

kopplingen mellan ekonomi och vårdkvalité. Samtidigt finner studien en svårighet att 

implementera KPP i organisationerna. Har organisationen inte ett tillräckligt bra 

system eller arbetssätt för att mäta den mängd resurser, både tid och mängden 

läkemedel, varje patient åläggs är det svårt att få en trovärdig bild av verkligheten. 

Båda organisationerna framhåller KPP som en möjlighet att i framtiden förbättra 

kopplingen mellan ekonomi och vårdkvalité.  
 

Benchmarking inom vården är en stor möjlighet då det inte finns några incitament för 

sjukhus att undanhålla information från varandra. Benchmarking används vid båda 

sjukhusen, dock framhålls svårigheten att hitta enheter och sjukhus som är 

jämförbara. Med hjälp av benchmarking finns möjligheter att jämföra både ekonomi 

och vårdkvalité och därigenom ger det controllern möjlighet att bedöma sjukhusets 

effektivitet.   
 

Sammanfattningsvis har budget, det styrmedel som controllerna använder i störst 

utsträckning främst förmågan att fånga ekonomiska termer. Därför hamnar fokus från 

controllernas främst mot de ekonomiska målen. Genom att implementera BSk, KPP 

och benchmarking mer i sitt arbete skapas förutsättningar för controllerna att i högre 

utsträckning göra koppling mellan ekonomiska mål och vårdkvalité.  

 

6.2 Prioritering mellan ekonomi och vårdkvalité 
 
Studien visar att prioritering mellan ekonomi och vårdkvalité görs inom sjukvården. 

Prioriteringen sker på flera nivåer i organisationerna, där det främst framhålls att det 

är de medicinskt ansvariga som gör prioriteringen. Controllerna själva anser sig inte 

ha någon påverkan i valet mellan ekonomisk måluppfyllelse och vårdkvalité.  

Dock visar studien att controllerna i sin kommunikation till verksamheten har 

påverkan på de beslut som därefter fattas av medicinskt ansvarig. Genom att vid 

uppföljningen välja vad som tas upp med verksamhetscheferna har controllern makt 

att lyfta det som de själva anser viktigt. Därigenom riktas verksamhetschefernas 

uppmärksamhet mot det som lyfts vid uppföljningen och det har sannolikt en 

påverkan på dem vid senare beslutsfattning. Alltså har controllern en indirekt 

påverkan av prioriteringen, något som de själva inte framhåller.  
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Det finns olika möjliga förklaringar till varför controllerna inte själva anser sig ha 

möjlighet att påverka prioriteringen. En förklaring kan vara att de inte vill hantera 

den prioritering och därför lägger över den till verksamhetscheferna. En annan 

förklaring som framkommit i studien är svårigheten att koppla ekonomi till 

vårdkvalité. Det saknas förståelse för verksamheten hos controllerna och 

verksamhetscheferna saknar det ekonomiska tankesättet. Eftersom controllerna till 

viss del saknar förståelse för verksamheten upplever de inte prioriteringen mellan 

ekonomisk måluppfyllelse och vårdkvalité. 
 

6.3 Implikationer 
 
De teoretiska implikationer som framkommit ur vår studie är främst att den stödjer 

de teorier som finns kring ekonomistyrning inom vården. Genom att belysa 

controllerns roll i ekonomistyrningen och lyfta fram problematiken kring kopplingen 

mellan ekonomi och vårdkvalité har redan kända problem från teorin bekräftats.   
 

De praktiska implikationer som vår uppsats lyft är främst att den skapat en 

medvetenhet för en controller som jobbar inom sjukvården att det är viktigt att förstå 

hela verksamheten. Att det sedan finns flertal styrmedel för en controller att navigera 

sig med lyfts fram. En annan praktisk implikation som vår uppsats ger upplysning 

om är att förtydliga det nuvarande problem som råder gällande att mäta vårdkvalité i 

monetära termer samt att det är betydelsefullt för en controller att skapa en förståelse 

kring vad resultatet blir av införande resurser. Samt att controllern genom val av 

lämpliga styrmedel har möjlighet att få större förståelse för verksamheten.  

 
6.4 Förslag till vidare forskning 
 
Ett förslag till vidare forskning vore att göra en liknande studie vid andra sjukhus. 

Eftersom vår undersökning gjorts vid två sjukhus kan ingen generalisering kring 

resultatet göras. Därför skulle en liknande undersökning vid andra sjukhus vara 

intressant som jämförelse.  

 

Vidare vore en studie där även verksamhetschefers syn på controllerns påverkan av 

verksamheten intressant. Det skulle ge en större tyngd i vad en controller faktiskt 

påverkar och även möjlighet att undersöka vad verksamhetschefer efterfrågar för 

stöd.  
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Eftersom KPP var en ny metod på sjukhusen vi har behandlat vore det intressant och 

se att en studie gjordes på ett sjukhus som har implementerat KPP i 

ekonomistyrningen. Detta för att visa eventuella förbättringar eller försämringar i 

organisationen. Vidare skulle forskningen kunna jämföras med ett sjukhus som inte 

har implementerat KPP för att se huruvida deras medvetenhet kring kostnader och 

resurshantering skiljer sig åt. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Ämnesguide 
 
Dessa ämnen och områden berördes vid intervjuerna.  

 

Organisationsförutsättningar  

- Organisationens uppbyggnad 

- Verksamhetens mål, ekonomiska samt vårdkvalité. 

- Den ekonomiska ramen 

- Fördelning av ansvarsområden 

- Arbetssystem 

- Mål-förankring och förståelse i organisationen 

 

Controllerns arbetssituation 

- Arbetsbeskrivning 

- Funktion i organisationen 

- Ansvarsområden 

- Styrvmedel 

- Användningen av styrmedel 

- Ekonomiska mål och mål med vårdkvalité 

- Styrmedels påverkan på mål 

- Styrmedels nytta för organisationen 

- Förbättringar inom sjukvården 

- Prioriteringen mellan de olika målen 

- Uppföljning 

 

Vårdkvalité 

- Ekonomins påverkan 

- Styrmedlens påverkan 

- Vårdkvaliténs påverkan 

 

 


