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förmedlas internt på Länssjukhuset Kalmar. 

Kurs: 4FE18E- Examensarbete i controllerfördjupningen på Civilekonomprogrammet 30 
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Examinator: Fredrik Karlsson & Elin Funck 

Datum: Våren 2016     

Nyckelord: Kostnadsmedvetenhet, Ekonomistyrning, Hälso- och sjukvård, 

Kommunikation, Ekonomisk information   

Bakgrund/problem: Kostnadsutveckling för Sveriges landsting prognostiseras fortsätta 

öka under kommande år. Ekonomisk medvetenhet hos chefer och personal är viktig för 

att arbeta för en minskad kostnadsutveckling. Forskning har visat på brist angående 

finansiell kunskap hos chefer inom hälso- och sjukvården vilket påverkar deras 

kostnadsmedvetenhet. Chefernas kostnadsmedvetenhet och hur de informerar personalen 

är centralt för hur kostnadsmedvetna personalen är.  

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga Länssjukhuset Kalmars existerande 

informationsflöde gällande ekonomisk information och beskriva på vilket sätt 

informationen förmedlas. Studien undersöker om ledningens uppfattning om personalens 

kostnadsmedvetenhet och dess tillgång till ekonomisk information överensstämmer med 

personalens faktiska kostnadsmedvetenhet. En modell över Länssjukhusets 

informationsflöde presenteras och därefter vilka förbättringar som rekommenderas.  

Metod: En kvalitativ fallstudie med en utvärderingsdesign har genomförts. Empirisk 

material har insamlats via intervjuer och observationer på två kliniker på Länssjukhuset 

Kalmar.  

Resultat/Slutsats: Förmedling av ekonomisk information finns på alla nivåer i 

Länssjukhuset Kalmar men beroende på forum antar det ekonomiska perspektivet större 

eller mindre plats för förmedling och diskussion. Organisationen är i behov av en ökad 
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dialog kring de ekonomiska målen och de existerande styrmodellerna för att få en 

förståelse för dem. De behöver även uppdatering av budget för att få rimliga mål att styra 

mot. En ökad kompetens kring ekonomi skulle öka både chefers och personalens 

kostnadsmedvetenhet som en del i arbetet att begränsa kostnadsutvecklingen.  
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Abstract 

Title: Communication of Financial Information - A study of how financial information is 

communicated internally at Kalmar County Hospital. 

Course: 4FE18E- Master thesis of Science in Business and Economics. Main field of 

study: Business Administration. 30 credits. 

Institution: School of Business and Economics at Linnaeus University in Vaxjo,  

Authors: Hannah Lundberg and Helena Wennerström 

Supervisor: Pia Nylinder 

Examiner: Fredrik Karlsson & Elin Funck 

Date: Spring 2016 

Keywords: Cost awareness, Financial Management, Health Care, Communication, 

Financial Information 

Background/problem: Costs for Sweden’s counties are forecast to continue increasing 

in the coming years. Financial awareness amongst management and staff is essential to 

limit the increasing of costs. Research has shown there is a lack of financial awareness 

amongst management within healthcare, which influences their cost awareness. 

Management’s cost awareness and how they inform staff of such are central to staff’s cost 

awareness.   

Purpose: The purpose of this study is to map Kalmar County Hospital’s existing 

information flow with respect to financial information and describe how such information 

is communicated. The study looks to determine whether management’s perception of 

their staff’s cost awareness and their access to financial information are in line with staff’s 

actual cost awareness. A model of the County Hospital’s information flows is presented, 

followed by recommendations for improving such. 

Method: A qualitative case study was completed, based on an assessment of empirical 

data gathered by way of interviews and observations at two departments at Kalmar 

County Hospital.     

Results/Conclusion: Financial information is communicated at all levels in Kalmar 

County Hospital. However, depending on the forum, the level of communication and 

discussion of financial issues may vary. The organization needs an improved dialogue 
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about the financial goals and the management control system to gain an understanding of 

them. They also need updating the budget to get reasonable goals. Competence of 

financial matters would enhance both management and staff’s cost awareness with a view 

to limiting increasing costs. 
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1   Inledning 
_______________________________________________________________ 

Denna studie behandlar hur ekonomisk information förmedlas och uppfattas på olika 

nivåer på Länssjukhuset Kalmar. Kapitlet för bakgrund beskriver hälso- och sjukvårdens 

organisatoriska förändring och introducerar läsaren för de ämnen studien vidare 

handlar om. Detta med efterföljande problematisering kring ämnet som mynnar ut i 

frågeställningar och syfte.  

______________________________________________________________________ 

 

1.1   Bakgrund 

Hälso- och sjukvården i Sverige har sedan 80-talet förändrats, prestationskraven har ökat 

samtidigt som kostnadsutvecklingen har stigit (Anell, 2005). Kostnaden för hälso- och 

sjukvård per capita har ökat, detta mycket på grund av en ökad livslängd hos befolkningen 

(Anell, 2005) samt att befolkningen i Sverige har ökat kraftigt, särskilt under de senaste 

30 åren (SCB, 2016; SCB, 2012). Andra orsaker till ökade kostnader inom hälso- och 

sjukvården är framsteg inom medicinsk forskning med nya metoder för diagnostisering 

och behandling som är mer kostnadskrävande än tidigare (Adolfsson & Solli, 2009; 

Hofmann, 2013; Kikuzawa, Olafsdottir & Pescosolido, 2008). Ökade kostnader inom 

hälso- och sjukvården beror även på inkomstökningar och prisinflation (Hofmann, 2013; 

Kikuzawa, Olafsdottir & Pescosolido, 2008). Intäkter per capita för hälso- och sjukvården 

har ökat, dock inte i samma takt som kostnaderna, Sveriges intäktsökning för hälso- och 

sjukvård är minst i hela EU (Anell, 2005). I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 26 § 

återfinns reglering om högsta möjliga avgift ett landsting kan ta ut av en patient för 

slutenvård. Sjukhusen är därmed reglerade i hur mycket de kan öka sina intäkter för sina 

tjänster enligt lag (Brorström, 2004). Pressen på svensk hälso- och sjukvård har ökat 

genom ökade kostnader och begränsade tilldelade resurser, vårdkvalitén ska vara i fokus 

men utan rätt resurser kan vårdkvalitén bli lidande (Anell, 2005). 

 

Enligt Sveriges kommuner och landstings, SKL, ekonomirapport oktober 2015 

prognostiserar landstingen en fortsatt ökad kostnadsutveckling de närmaste 3 åren. 
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Anledningen till detta bedöms främst vara den ökade befolkningstrenden som kan ses. 

Tabellen nedan, hämtad fån SKL:s ekonomirapport oktober 2015, visar hur SKL 

prognostiserar kostnader. Kostnadsutvecklingen beräknas således öka varje år. 

 
Figur 1. Källa: Ekonomirapport oktober 2015 skl.se 
 

Landstingen för nu en diskussion kring hur denna kostnadstrend skulle kunna brytas. De 

alternativ som SKL beskriver som kan vara alternativa lösningar för detta problem är 

bland annat att införa digitala hälsotjänster som ger patienten större delaktighet i sin egen 

vård och bättre kontroll över den egna hälsan genom ökad kontinuerlig uppföljning, både 

av patienten själv och av vårdpersonal. Eventuellt kommer en genomgripande förändring 

i hälso- och sjukvården krävas, med ökad digitalisering och effektivitetsarbeten, för att 

effektivisera och på så sätt bryta den ökade kostnadstrenden (Ekonomirapport oktober 

2015).  

 

Enligt Brorström (2004) blev hälso- och sjukvårdens ekonomi och administration mer 

uppmärksammat i mitten av 1980-talet. Förändringsarbeten, som rörde organisation, 

ledning och styrning, startades då upp. Nya organisations- och styrmodeller 

implementerades. En del i detta var att offentligt finansierad verksamhet i större 
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utsträckning skulle decentralisera beslut och ansvar. Decentraliseringen innebar ett ökat 

ansvar för lokala chefer och beslut om olika prioriteringar skulle fattas så långt ut i 

verksamheten som möjligt (Brorström, 2004). 1992 lagstadgades det i hälso- och 

sjukvårdslagen i Sverige att chefer för olika kliniker, klinikchefer, skulle vara läkare. 

Redan 1997 ändrades lagen igen och nu var det återigen möjligt för personer som inte var 

läkare att bli klinikchefer (Hälso- och sjukvårdslag 1982:763). Detta var ytterligare ett 

steg mot en mer decentraliserad verksamhet eftersom lagen samtidigt möjliggjorde att 

kliniker fick större ansvar och blev ytterligare mer självständiga, samt fick ett större 

kostnad- och resultatansvar (Östergren & Sahlin-Andersson, 1998). Idag använder 

sjukhus olika modeller och metoder med lokala anpassningar för sin ekonomistyrning 

(Brorström, 2004).  

 

Just nu befinner sig enligt SKL svensk samhällsorganisation under förändring. Dagens 

länsindelning är i princip densamma som den som beslutades i 1632 års regeringsform 

när Axel Oxenstierna var rikskansler. Regioner, landsting och kommuner har med åren 

utvecklat olika former av samverkanslösningar samtidigt som ansvaret för regional 

utveckling gradvis har flyttat till den regionala politiska nivån. En ny regional indelning 

ses som nödvändig för att skapa en robust och likvärdig regional samhällsorganisation 

som kan möta framtidens utmaningar. Planering för att skapa större regioner är nu 

aktuellt, större regioner ger bättre förutsättningar för en regional och balanserad 

utveckling i hela landet. Större regioner ger även en breddad skattekraft vilket skapar 

ökade möjligheter att kunna prioritera, utveckla och genomföra mer omfattande insatser 

än vad varje mindre region kan åstadkomma själv. Det främsta syftet med större regioner 

är att skapa organisationer som är bättre rustade att klara av framtida utmaningar och 

investeringsbehov. Det handlar bland annat om ett ökat vårdbehov relaterat till en allt 

äldre befolkning, ökade krav på specialistvård, nödvändig upprustning av lokaler och 

stora samordnade investeringar inom digitalisering (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2016). 

 

Ekonomistyrning i en organisation uppfattas som ett verktyg främst för att kunna fatta 

beslut och för att mäta olika prestationer. Dock finns en annan viktig faktor inom 
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ekonomistyrning; att den beskriver olika sociala och arbetsmässiga förhållanden inom 

organisationen och hur dessa ska fungera tillsammans (Lindvall, 1997). Cyert och March 

(2013) som är kända för sin teori kring beteende inom organisationer beskriver en 

organisation som en koalition mellan anställda, chefer, aktieägare, kunder och andra 

intressenter. Alla dessa medlemmar har olika mål och förväntningar, dessa mål och 

förväntningar stämmer inte alltid överens. Inom koalitionen har en del medlemmar större 

inflytande än andra, detta påverkar organisationens beteende. Den ekonomiska 

information som flödar i en organisation påverkas därför av de olika medlemmarna och 

deras uppfattning om vad som är relevant att föra vidare, deras uppfattning om 

kostnadsmedvetenhet, samt deras syn på hur styrningen i organisationen ska se ut.  

 

Ekonomisk information och dess förmedling är ett av många verktyg ett företag kan 

använda i arbetet med styrning inom organisationen. Informationen används både för att 

styra och kontrollera, både av chefer och ledning (Wikland, 2014). Thorén (1995) menar 

att den ekonomiska informationen ska fungera som stöd vid ekonomistyrning för bättre 

organisatorisk effekt. Den ekonomiska informationen som flödar i en organisation är 

alltså en stor del av företagets styrning. Lindvall (2011) uttrycker sig angående 

definiering av ekonomistyrning: 

 

“Att med hjälp av ekonomisk information försöka uppnå ett önskvärt beteende bland 

organisationens medlemmar.” (Lindvall, 2011, s. 46) 

 

Detta citat från Lindvall tyder på att en organisations ledning kan använda ekonomisk 

information som sitt främsta styrmedel. Den ekonomiska informationen kan vara 

historiska rapporter, prestationsmätningar och liknande. Både för att fatta beslut, utforma 

prognoser, budgetera samt utvärdera. Även Fredriksson och Pallas (2011) beskriver att 

kommunikation är ett medel för att nå de uppsatta målen som finns. Ett sätt att tydliggöra 

den ekonomiska informationen är genom olika styrmodeller såsom det balanserade 

styrkortet som tydligt delar upp de olika mål en organisation har i fyra olika perspektiv. I 

perspektiven finns delmål samt aktiviteter som tillsammans ska hjälpa organisationen att 

nå upp till det övergripande målet. Likt andra styrmodeller har det balanserade styrkortet 
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en viktig komponent; information och dess kommunikation (Kaplan & Norton, 1999; 

Anthony & Govindarajan, 2014; Lantz, 2000). Kaplan och Norton (1999) beskriver att 

en av de viktigaste delarna med det balanserade styrkortet är att kommunicera det till de 

anställda inom organisationen för att skapa en förståelse kring vilka mål som finns samt 

hur organisationen ska nå dit. 

 

 

1.2   Problemdiskussion 

I en studie av Marriott och Mellett (1996) pekar författarna på vikten av ekonomisk 

kunskap och medvetenhet hos chefer inom hälso- och sjukvården. Detta eftersom hälso- 

och sjukvården genomsyras av att ständigt behöva arbeta för finansiella besparingar 

(Marriott & Mellett 1996), vilket kan förklaras genom att sjukhus finansieras med skatter 

från landets invånare samt statliga bidrag (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 

SBU, 2013). Marriott och Mellets (1996) studies resultat visade att det fanns brist på 

finansiell kunskap hos klinik- och avdelningschefer, inom hälso- och sjukvården. Denna 

brist på kunskap ledde till problem vid exempelvis resursallokering. Studiens resultat 

visade därmed att ekonomisk medvetenhet bör vara närvarande hos chefer för att de ska 

kunna fatta bästa möjliga beslut ur ett styrningsperspektiv. För att cheferna ska kunna 

vara kostnadsmedvetna och agera kostnadsbesparande behöver de tillgång till ekonomisk 

information (Marriott & Mellett 1996). Utan ekonomisk information har chefer ingen 

möjlighet att fatta beslut på ett effektivt sätt, speciellt när det gäller organisationer där 

kostnadsbesparing är essentiellt (Ruck & Welch, 2012). De senaste åren har 

ekonomistyrningen av offentliga organisationer runt om i världen mer och mer kommit 

att likna ekonomistyrning inom den privata sektorn. Denna förändring kallas ofta för New 

Public Management. I och med vågen av denna nya moderna styrning har offentliga 

organisationer satsat på att implementera olika styrmodeller för att förenkla styrningen 

(Christensen & Lægreid, 2016). Ekonomistyrning har därmed fått en större roll i den 

offentliga sektorn, dock finns det många utmaningar. I offentliga organisationer och 

framförallt inom Hälso- och Sjukvård är det främsta styrverktyget budgeten. Budget läggs 
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av sjukhusledning och den är grundad på olika politiska beslut och dessa besluts 

påföljande resursallokering (Brorström, Haglund & Solli, 2014). 

 

Hälso- och sjukvården har under en lång tid karaktäriserats av två olika hierarkier som 

verkar sida vid sida, en medicinsk och en administrativ. Vissa landsting och sjukhus 

använder sig av läkare och sköterskor i chefspositioner men en del använder sig av andra 

personalgrupper. I båda fallen bildas ändock dessa två strukturer, den administrativa 

delen är den där budget, resultat, uppföljning och till viss del utbildning finns. I den 

medicinska hierarkin är det läkare, sjuksköterskor, undersköterskor med flera, som har 

fokus på medicin och omvårdnad (Östergren & Sahlin-Andersson, 1998). Arbetet har 

fortgått med ökad samverkan över organisatoriska gränser för att hitta mer effektiva 

lösningar för att kunna förbättra hälso- och sjukvården och minimera suboptimeringar 

(Brorström, 2004). När personer med någon sorts mittposition i det medicinska ledet 

plockas upp till chefspositioner i det administrativa ledet kan det uppstå konflikter då till 

exempel en sjuksköterska som är under läkaren i den medicinska hierarkin ska vara 

läkarens chef (Östergren & Sahlin-Andersson, 1998; Pollitt, Harrison, Hunter & 

Marnoch, 1988).  

 

Ett annat problemet som Östergren och Sahlin-Andersson (1998) påpekar är att en chef 

inom hälso- och sjukvården har två olika ansvar, ett medicinskt och ett ekonomiskt. Dessa 

två olika ansvarsområden kan gå mot varandra och det blir en prioriteringsfråga för chefen 

i dennes styrningsarbete. Till exempel prioriteringar angående nya medicinska fynd, ska 

dessa användas för att ge bättre vård eller ska de inte användas för att kostnaden blir för 

hög (Östergren & Sahlin-Andersson, 1998). Även Pollitt et al. (1988) beskriver att 

organisationen kan bli lidande om chefer inom hälso- och sjukvården inte har tillräckligt 

med kunskap om ledarskap och ekonomi. Dock menar de att chefer med ekonomisk eller 

ledarskapsbakgrund inte nödvändigtvis är lösningen på detta problem eftersom chefer 

med denna bakgrund tenderar att inte ha så stor respekt för det medicinska. Såsom de 

chefer med medicinsk bakgrund inte tenderar att ha så stor respekt för det ekonomiska. 
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Hälso- och sjukvård karaktäriseras av en stark hierarkisk struktur där den mesta 

kommunikationen sker vertikalt, speciellt i den medicinska strukturen men även i den 

administrativa delen. Detta leder till att uppföljning och en extra stor lyhördhet hos 

ekonomiansvariga och organisationens ledning är mycket viktig (Hopper & Powell, 

1985). Hopwood (1973) menar att chefernas attityd angående ekonomisk information är 

centralt för hur personalens attityd ser ut. Är inte ekonomiska frågor viktiga för cheferna 

och de ekonomiansvariga så är de inte heller det för personalen. När en chef följer upp 

frågor som behandlats tidigare gällande ekonomiska ärenden får personalen en 

uppfattning att de ekonomiska frågorna är viktiga och i chefens intresse, vilket leder till 

ett högre intresse hos personalen.  

 

Enligt Marriott och Mellet (1996) genomsyras hälso- och sjukvården av strävan att 

minska kostnader eftersom finansiella besparingar är återkommande. Det innebär att 

ekonomisk kunskap och medvetenhet bör finnas med som en viktig del i klinikchefer och 

avdelningschefers arbete inom hälso- och sjukvården (Marriott och Mellet, 1996). Dock 

är ett problem inom hälso- och sjukvården att oavsett om cheferna har ekonomisk kunskap 

och medvetenhet, så är det få saker en chef på en klinik kan påverka gällande kostnader 

(Lindvall, 1997). Lindvall (1997) betonar dock vikten av att en ekonomisk medvetenhet 

bör finnas, just för att få kostnader kan påverkas. Detta eftersom de beslut som tas bör 

vara välgrundade och arbeta för en minskad kostnadsutveckling på de punkter där 

kostnaderna går att påverka (Lindvall, 1997). Om kostnader för ett område kan sänkas 

tack vare bland annat en god ekonomisk medvetenhet hos personalen, kan detta bidra till 

en bättre fördelning av resurser och ett effektivare arbete på̊ kliniken, detta som en del i 

arbetet med ekonomistyrningen. 

 

Lindvall (1997) betonar vikten av att inte se ekonomistyrningssystem som en avspegling 

av verksamheten utan istället se den som ett socialt samspel. I detta sociala samspel är 

kommunikation av ekonomisk information och ekonomiska frågor av största vikt 

(Lindvall, 1997). Hantering av ekonomisk information uppfattas vanligen som en 

standardiserad handling. Insamling sker, relevansen säkerställs och sedan används 

informationen som beslutsunderlag. Inom hälso- och sjukvården kan en sådan syn orsaka 
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problem (Earl & Hopwood, 1980). Detta eftersom synsättet handlar om standardiserade 

situationer vilket inte är fallet inom hälso- och sjukvården. Där präglas istället situationer 

av beslutsfattande som är unika i sina drag, organisationen är komplex och beslut behöver 

ofta fattas snabbt (Lindvall 1997). Informationen som erbjuds av standardiserade system 

anses komma för sent och vara för aggregerad och dessutom allmänt irrelevant för 

styrningen (Johnson & Kaplan, 1987). 

 

Ruck och Welch (2012) undersöker i sin studie flera organisationers interna 

kommunikation både ur ledningens och ur anställdas synvinkel. Deras främsta fynd var 

att ekonomisk information som presenterades för anställda oftast inte tas till vara av de 

anställda på det sätt som ledningen menade. De menar att när en chef ska informera om 

den ekonomiska situationen så slutar de anställda att lyssna och allt de hör är att pengar 

ska sparas. Alltså måste de chefer som förväntas kommunicera den ekonomiska 

informationen vara lyhörda för sin publik, vad har de för förkunskaper och hur kan 

informationen förmedlas så att de förstår. Det finns mycket lite forskning angående de 

anställdas syn på ekonomisk information och på vilket sätt de ska få tillgång till den samt 

vilken effekt detta kan få. Welch och Jackson (2007) samt Uusi-Rauva och Nurrka (2010) 

instämmer i att forskning kring de anställdas perspektiv angående intern kommunikation 

av information är knapp. De menar också att det är av vikt att detta perspektiv belyses då 

det syftar till att skapa värde för de anställda och på detta sätt också skapa värde för 

organisationen. Kommunikation i en organisation måste också enligt Eriksson (2011) 

vara konstruerad på så sätt att mottagaren förstår. Den förkunskap som krävs för att kunna 

tyda informationen måste finnas, därför är det av stor vikt att inte enbart kommunicera 

den ekonomiska informationen, den måste också kommuniceras på ett sätt så att den 

tänkta mottagaren kan få nytta av den (Eriksson, 2011). Effektiv intern kommunikation 

är en nödvändighet för alla sorters organisationer då det är ett viktigt verktyg för att nå 

uppsatta mål. Bland den interna kommunikationen är kommunikation av ekonomisk 

information en stor del. En organisations uppsatta mål kommuniceras ut till 

organisationen genom bland annat ekonomisk information såsom prestationsmätning, 

resultat, budget och liknande. Det finns även andra positiva bieffekter med denna typ av 
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kommunikation som att de anställda känner sig sedda, engagerade och motiverade när de 

får ta del av informationen (Welch & Jackson, 2007).  

 

Denna studie riktar in sig på den ekonomiska informationens väg och betydelse för såväl 

sjukhusledning, klinik- och avdelningschefer samt övrig personal det vill säga i både ett 

ledningsperspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Studien baseras på ett empiriskt drivet 

problem som till viss del uppmärksammades av Länssjukhuset själva då en diskussion 

kring personalens kostnadsmedvetenhet fanns. Problemet är till störst del av praktisk 

karaktär men som ovanstående problematisering visar är denna diskussion mer utbredd 

än bara på Länssjukhuset Kalmar. Dock är det på Länssjukhuset Kalmar denna fallstudie 

kommer att utföras. Länssjukhusets organisation är i fokus, trots detta finns en 

generaliserbarhet då strukturen i stort är densamma som övriga sjukhus i Sverige. Det 

teoretiska bidraget för denna studie är att minska luckan som finns i existerande forskning 

angående den ekonomiska informationens vikt för att hjälpa personalen att agera 

kostnadsmedvetet inom hälso- och sjukvården. Detta särskilt ur personalens perspektiv 

eftersom det i dagsläget endast finns lite forskning angående detta. Personalen ska kunna 

agera kostnadsmedvetenhet utan att minska på de vårdkrav som finns. Studien undersöker 

också vikten av ekonomisk kunskap hos chefer för att de ska kunna informera och 

motivera personalen till att agera kostnadsmedvetet, det vill säga hur cheferna kan 

använda den ekonomiska informationen för att styra och fatta beslut på sin respektive 

nivå i organisationen. Utifrån ovanstående problemområde har tre teman kunnat skönjas, 

dessa kommer ligga till grund för studien. Dessa tre teman är: Hälso- och sjukvård, 

Ekonomistyrning samt Kommunikationsstrategi. Dessa teman ligger till grund för den 

teoretiska referensram som presenteras samt för insamlandet av den data som presenteras 

i empirikapitlet. 

 

1.3   Frågeställningar 
•   Hur förmedlas ekonomisk information internt på Länssjukhuset Kalmar?  
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•   Råder det diskrepans mellan de olika organisatoriska nivåernas uppfattning om 

graden av de anställdas kostnadsmedvetenhet och deras behov av ekonomisk 

information? 

•   Hur kan arbetet med det ekonomiska informationsflödet förbättras för att hjälpa 

personalen att agera mer kostnadsmedvetet? 

 

 

1.4   Syfte 
Syftet är att kartlägga Länssjukhuset Kalmars existerande informationsflöde gällande 

ekonomisk information, dess innehåll, samt beskriva på vilket sätt informationen 

förmedlas. Vidare syftar studien till att undersöka om ledningens uppfattning om 

personalens kostnadsmedvetenhet överensstämmer med personalens faktiska 

kostnadsmedvetenhet. Resultatet av studien analyseras och utvärderas för att frambringa 

förbättringsmöjligheter i Länssjukhuset i Kalmars ekonomistyrning. 
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2   Metod 
___________________________________________________________ 

I metodkapitlet beskrivs vilka forskningsmetoder som använts för att besvara studiens 

frågeställningar och syfte. Kapitlet inkluderar de ställningstaganden som gjorts samt 

metoder för insamling av empiri och metod för analys av empiriskt material. 

Forskningsetiska överväganden samt metod- och källkritik för denna studie presenteras 

slutligen.  

_____________________________________________________________________ 

 

2.1   Metodinledning 

För att kunna besvara studiens frågeställningar har vissa val gjorts i samband med denna 

studie. Valen gällde vilket angreppsätt som använts, vilka datainsamlingsmetoder, urval 

och vidare hur dessa praktiskt har genomförts. Eftersom kartläggning av existerande 

ekonomiska informationsflöden är ett av syftena för denna studie var förhållningssättet 

till en början undersökande för att sedan övergå till utvärderande (Patel & Davidsson, 

2011). Lundahl och Skärad (1999) beskriver en utvärderande studie som att mäta effekter 

av något, exempelvis en ny lagstiftning eller ett nytt system av något slag. I denna studie 

avser utvärderingen gälla existerande informationsflöde, utvärdera i den mening att det 

ska kartläggas och förklaras. För att uppfylla syftets första del som handlar om att 

kartlägga och beskriva hur informationsflödet ser ut har främst observationer använts som 

datainsamlingsmetod. Denna insamlingsmetod har hjälpt författarna till studien att få en 

uppfattning och förståelse för kommunikationen av den ekonomiska informationen i 

fallföretaget. Även intervjuer har till viss del legat till grund för detta. Intervjuerna syftar 

också till att uppfylla syftets senare del rörande kostnadsmedvetenhet. Studien är av 

kvalitativ karaktär eftersom det ger stor möjlighet att skapa djup och förståelse i det 

studerade ämnet (Olsson & Sörensen, 2001). Kvalitativa studier utgår från studieobjektets 

perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2008), vilket i detta fall är Länssjukhuset Kalmar. 

Denna fallstudie utförs på två kliniken på Länssjukhuset Kalmar.  
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Datainsamling har skett genom både intervjuer och observationer. Observationerna har 

utförts på existerande mötessituationer på båda klinikerna på olika nivåer i 

organisationen. Mönster, teman och kategorier har varit en del i både datainsamling och 

analys av det empiriska materialet, detta har möjliggjort att de olika klinikerna har kunnat 

jämföras med varandra. En del av datainsamlingen har också skett genom att samla in 

information från Länssjukhusets intranät, ”Navet”, som getts tillgång till i samband med 

denna studie. Nedan följer närmare beskrivning av de metodval som gjorts.  

 

2.2   Teoretisk insamling 
Den teoretiska referensramen är insamlad via litteratursökningar och sökning efter 

artiklar i onesearch och google scholar med grund i de tre teman som presenteras nedan. 

Vid litteratursökningarna användes de sökord som presenteras i bilaga 1. För att kunna 

samla in data och sedan utvärdera och analysera den har en konceptuell modell utformats. 

Modellen bygger på tre teman; Hälso- och sjukvård, Ekonomistyrning samt 

Kommunikationsstrategi. Dessa tre teman är framtagna från studiens problemområde och 

utgör en struktur för att uppnå studiens syfte. 

Figur 2. Tre teman 
 

Dessa tre teman ligger som utgångspunkt i den konceptuella modell som presenteras 

nedan. 
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Figur 3. Konceptuell modell 
 

Den konceptuella modellens tre teman står alla i relation till ekonomisk information och 

tillsammans skapar de ett underlag för ekonomistyrning inom hälso- och sjukvård där den 

ekonomiska informationen kommuniceras till alla anställda för en ökad 

kostnadsmedvetenhet. Med hjälp av den konceptuella modellen skapades intervjuguider 

och observation schema som användes under insamlandet av det empiriska material som 

ligger till grund för studien. Modellen ligger också till grund för analysen kring hur 

ekonomisk information på de båda klinikerna men också på länssjukhuset i stort kan bidra 

till den ekonomiska styrningen på de olika nivåerna i organisationen. 

 

 

2.3   Vetenskaplig ansats 
Denna studie antar en deduktiv ansats eftersom studien utgår från redan existerande teori 

som sedan testas mot verkligheten via observationer och intervjuer i en utvärderande fas 

(Bryman & Bell 2013). Studien inleddes genom att samla in teorier som behandlar hälso- 

och sjukvård, ekonomistyrning samt kommunikationsstrategi med koppling till 
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ekonomisk information. Teorin frambringade underlag för insamling av empiri. Efter 

detta ställdes teori mot empiri för att uppnå syftet och svara på frågeställningarna.  

 

2.3.1   Fallstudie 

Studien är en fallstudie vilket är lämpligt när ett samtida fenomen ska beskrivas som är 

svårt att skilja ut från sin omgivning (Höst, Regnell & Runesson, 2006). Fallstudie som 

undersökningsmetod var passande för denna studie eftersom specifika företeelser skulle 

beskrivas, analyseras och dras slutsatser från, detta för att skapa djup och förståelse i sitt 

sammanhang (Höst, Regnell & Runesson, 2006). I denna studie har mötessituationer 

observerats, vilket är en aktuell företeelse i dess verkliga kontext. Fallföretaget kan ses 

som ett typiskt fall vad det gäller sjukhus, men bör ha stora likheter med andra typer av 

organisationer då organisationsstrukturen på många sätt liknar andra organisationer.  

 

2.3.2   Urval 
I samförstånd med ekonomichefen på̊ Länssjukhus Kalmar har lämpliga kliniker valts ut 

för denna fallstudie. Anestesi- och Intensivvårdskliniken inkluderades eftersom de hade 

uttryckt för ekonomichefen att de hade funderingar kring personalens 

kostnadsmedvetenhet. Barn- och Ungdomskliniken inkluderades på initiativ av 

ekonomichefen eftersom de ansågs ha praktisk möjlighet att avsätta tid för att inkluderas 

i denna studie. Därefter beslutades om vilka möten som skulle observeras och vilka 

personer som skulle intervjuas då dessa är kopplade till kliniken. Personer som således 

inkluderades från respektive klinik för vidare kontakt var controllers, basenhetschefer1, 

1:a linjechefer2 samt personal från olika yrkesgrupper såsom läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor och läkarsekreterare. Möten som de inkluderade klinikerna berördes av 

observerades under studiens gång. Möten som var av ren medicinsk karaktär har ej 

observerats då det under dessa möten vanligen inte behandlar ekonomi i något avseende. 

Tillgången till möten och intervjuer har samordnats med hjälp av basenhetschefer, 1:a 

linje chefer och ekonomichefen.  

                                                
1 På Länssjukhuset Kalmar benämns klinikchefer basenhetschefer. 
2 På Länssjukhuset Kalmar benämns avdelningschefer 1:a linjechefer. 
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2.4   Datainsamling 
2.4.1   Intervjuer 

24 intervjuer har genomförts varav 17 muntliga och 7 via e-post. Ekonomichef och 

basenhetschefer har intervjuats vid två tillfällen. Vid första intervjutillfället med 

ekonomichef och basenhetschefer var intervjuerna av ostrukturerad karaktär, fokus låg på 

att boka upp möten som skulle observeras efter dessa chefernas kalendrar. Controllers 

samt personal på respektive klinik har intervjuats med hjälp av en semistrukturerad 

intervjuguide. Detta har inneburit att respondenterna har haft stor frihet i sina svar och 

fått följdfrågor anpassade efter vad de svarat (Bryman & Bell 2013). Personalen har 

behandlats som anonyma till namn och presenteras nedan med befattning. Anledningen 

till att personalen som intervjuats hålls anonyma är i första hand på grund av att de inte 

har ett ekonomiskt ansvar och bör därför inte hållas ansvariga för det de säger, i andra 

hand anses en anonymitet förenkla för respondenten att svara sanningsenligt och fritt.  

 

Ekonomichef, basenhetschefer och 1:a linjechefer intervjuades via mail för 

kompletterande empiriinsamling till studien. Intervjuguiden var av semistrukturerad 

karaktär och alla respondenter valde att svara på dessa frågor skriftligt utom 

basenhetschefen för Anestesi- och Intensivvårdskliniken som önskade svara på dem 

muntligt, varvid en intervju på plats med denne skedde. Intervjuguider återfinns i bilaga 

2. De respondenter som intervjuats på plats och deras befattningar presenteras i tabell 1. 

De respondenter som intervjuats via mail återfinns i tabell 2. 

 

Respondent Befattning Tidpunkt för 
intervju 

Louise Jacobsson Ekonomichef 2016-02-04 

Birgitta 
Hjalmarsson 

Basenhetschef Barn- och 
Ungdomskliniken 

2016-02-11 
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Sibylle Loo Basenhetschef Anestesikliniken 2016-02-29, 2016-
04-19 

Christine Lokrantz Controller för Anestesi- och 
Intensivvårdskliniken 

2016-03-08 

Örjan Gunnarsson Controller för Barn- och 
Ungdomskliniken 

2016-03-17 

Läkare  Anestesi- och Intensivvårdskliniken 2016-03-22 

Sjuksköterska  Anestesi- och Intensivvårdskliniken 2016-03-29 

Sjuksköterska  Anestesi- och Intensivvårdskliniken 2016-03-29 

Undersköterska  Anestesi- och Intensivvårdskliniken 2016-03-29 

Läkarsekreterare  Anestesi- och Intensivvårdskliniken 2016-03-29 

Sjuksköterska  Barn- och Ungdomskliniken  2016-03-30 

Sjuksköterska  Barn- och Ungdomskliniken  2016-03-30 

Sjuksköterska  Barn- och Ungdomskliniken  2016-03-30 

Undersköterska  Barn- och Ungdomskliniken 2016-03-30 

Läkare  Barn- och Ungdomskliniken 2016-04-19 

Läkare  Barn- och Ungdomskliniken 2016-04-19 

Tabell 1 Muntliga intervjuer 

 

 

Birgitta Hjalmarsson Basenhetschef Barn- och Ungdomskliniken 2016-04-13 

1:a linjechef Anestesi- och Intensivvårdskliniken 2016-04-19 

1:a linjechef Anestesi- och Intensivvårdskliniken 2016-04-19 

Louise Jacobsson Ekonomichef 2016-04-21 

1:a linjechef Barn- och Ungdomskliniken 2016-04-22 
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1:a linjechef Barn- och Ungdomskliniken  2016-04-25 

1:a linjechef Barn- och Ungdomskliniken  2016-04-25 

1:a linjechef Barn- och Ungdomskliniken  2016-04-25 

Tabell 2. Skriftliga intervjuer 
 

Intervjuerna syftade till att få ta del av hur de olika hierarkiska nivåerna uppfattar att 

ekonomisk information används för arbetet med intern styrning samt till att få ett 

ledningsperspektiv angående vad de tror om personalens kostnadsmedvetenhet, dessutom 

vad personalen vill ha/får för ekonomisk information, vidare också personalens faktiska 

uppfattning om det samma. Intervjuerna syftade även till att belysa var eventuell 

förbättringar i ledet kan vara möjliga. Detta i enlighet med studiens syfte.  

 

2.4.2   Observationer 
Gruppobservationer är ansett som ett pålitligt sätt att samla in information om grupper 

(Bryman & Bell, 2013). Metoden syftar inte att enbart se till vad de som observerats säger 

att de gör eller vad de säger att de tänker. Observationerna syftar även till att se vad som 

faktiskt händer. Händelser kan handla om vad som sägs, men även hur det sägs (Hammar-

Chiriac & Einarsson, 2013). Icke-deltagande observationer har utförts på redan 

schemalagda möten. Med en icke-deltagande observation menas att observatören inte 

aktivt deltar utan endast observerar vad som sker (Bryman & Bell, 2013). Under 

observationerna har därför observatörerna suttit med vid mötet utan att säga något. Vid 

mötets start har observatörerna blivit presenterade för mötets deltagare med namn och att 

de kommer från Linneuniversitet där de gör en studie och ska sitta med under mötet för 

att observera. Mötets deltagare blev inte informerade om vad som skulle observeras för 

att minska risken för att de skulle bli påverkade i sitt beteende. Observationen har varit 

av både strukturerad och ostrukturerad karaktär. Ett observationsschema har använts med 

hög grad av struktur där olika kategorier på förhand har bestämts för vad som ska 

observeras. Observationsschemat har fungerat heltäckande så att alla på förhand utvalda 

observerbara beteenden som kunde visa sig under observationen fanns kategoriserade på 
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schemat. De olika kategorierna som användes under observationerna var: “bidrar med 

information”, “ger konkreta förslag”, “tar avstånd från andras uttalande”, “stöder andras 

uttalande” och “söker information”. Under studiens användes dock endast “bidrar med 

information” enskilt, de andra kategorierna lades ihop och användes som tecken på en 

diskussion. Samma observationsschema har använts under alla observationer då 

observationsschemat är utarbetat med antagandet om att liknande processer visar sig i alla 

grupper som undersökts så att samma metod har kunnat användas (Hammar-Chiriac & 

Einarsson, 2013). En strukturerad observation liknar genom observation schemat en 

enkät. En av kategorierna som använts i observationsschemat var om en deltagare bidrar 

med information till mötet. När en deltagare i mötet bidrog med information markerades 

detta således på observationsschemat, även av vilken karaktär, ekonomisk information 

eller icke ekonomisk information. Observationsschemat som använts (återfinns i bilaga 

3) är inspirerat av Patel och Davidsson (2011) och Bell (2015) sätt att utforma ett 

observationsschema i kombination med denna studies forskningsfråga. Deltagarna i mötet 

ställdes upp i en tabell efter befattning. Vid stora möten grupperades deltagarna efter 

befattning så att exempelvis på en arbetsplatsträff var alla läkare en grupp, denna 

indelning skedde om en grupp var fler än 5 personer. 

 

Under observerade möten har även tidsaspekten varit en viktig faktor som visar på hur 

mycket tid som ägnas åt ekonomisk information. Observationerna har även haft en mer 

ostrukturerad del där handlingen och dess sammanhang observerats. Handlingen av mötet 

har antecknats utan annan struktur än den som mötet självt följde. För observatörerna har 

detta inneburit att fokus har legat på att försöka förstå helheten och se de observerade som 

deltagare i mötet istället för föremål för mötet. De möten som observerats återfinns i tabell 

3 och finns utförligt beskrivna i empirin. 

 

Typ av möte Avseende klinik Datum 

Resultatdialog Barn- och Ungdomskliniken 2016-02-24 

Veckomöte 1:a linje chefer Barn- och Ungdomskliniken 2016-02-29 
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Arbetsplatsträff Anestesikliniken 2016-03-03 

Möte för opererande kliniker Anestesikliniken 2016-03-17 

Ledningsgrupp Anestesiklinik 2016-03-22 

Ledningsgrupp Barn- och Ungdomskliniken 2016-03-22 

Ekonomi- & PA-möte Barn- och Ungdomskliniken 2016-03-29 

Arbetsplatsträff Barn- och Ungdomskliniken 2016-03-30 

Basenhetsråd Barn- och Ungdomskliniken 2016-04-14 

Arbetsplatsträff Läkare Barn- och Ungdomskliniken 2016-04-19 

Administration informerar 1:a linjechefer Alla kliniker 2016-04-20 

Basenhetschefsmöte Alla kliniker 2016-04-21 

Tabell 3. Observerade möten 
 

Observationerna syftade främst till att kartlägga Länssjukhuset Kalmars 

informationsflöde samt att få en djupare förståelse kring klinikernas ekonomiska styrsätt 

och på vilket sätt det framträder under mötessituationer. Kartläggningen genererar en 

flödesmodell där den ekonomiska informationen flödar genom de olika hierarkiska stegen 

i organisationen. Observationerna har även givit insyn i hur informationen mottas och hur 

den används i styrningen vilket har gett möjlighet att se eventuella förbättringsmöjligheter 

i kommunikationsprocessen. 

 

2.5   Analysstrategi 
Vid analys av en fallstudie bör en analysstrategi antas (Yin, 2006). I denna studie är 

strategin uppdelat i olika steg där det första steget är att kartlägga Länssjukhuset Kalmars 

existerande informationsflöde. Nästa steg är att undersöka om ledningens uppfattning om 

personalens kostnadsmedvetenhet överensstämmer med personalens faktiska 

kostnadsmedvetenhet. Dessa delar har analyserats och utvärderats genom 

mönsterjämförelser (Yin, 2006), det vill säga om det finns något mönster angående vilken 
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befattning personen har eller vilken klinik/avdelning personen tillhör. Det sista steget har 

varit att analysera varför det ser ut som det gör och om och i så fall hur det går att förbättra.  

 

Förberedelser inför analysen har skett genom att skapa kategorier för att kunna sortera 

informationen (Yin, 2006). Efter att intervjuerna transkriberats delades den totala 

insamlade datan i denna studie upp i första hand efter vilken klinik datan var insamlad 

från. Vidare sorterades den ytterligare efter befattning. Detta för att få översikt och på ett 

lättare sätt kunna jämföra kliniker och befattningar mot varandra. En mallbaserad metod 

för analys har använts för att tydliggöra vem som säger vad. Enligt Höst, Regnell och 

Runesson (2006) innebär en mallbaserad metod att analysen av data utgår från en lista 

med nyckelord och med hjälp av denna söks förekomst av dessa i den kvalitativa datan. 

För denna studie har den konceptuella modellen fått spela rollen som listan med 

nyckelord.  

 

2.6   Metoddiskussion 
2.6.1   Objektivitet 

Författarna till denna studie har förhållit sig så objektivt till studien som möjligt. Detta 

för att minska risken för att förförståelse och att subjektivt urval skulle påverka resultatet 

åt något håll (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). För att sträva mot objektivitet har 

observationsstudien varit av icke deltagande karaktär. Det har inneburit att vid 

observationer på olika möten har observatörerna suttit med och under tystnad och med 

små rörelser antecknat på observationsschemat och på så sätt i minsta mån påverkat mötet 

och dess deltagare genom närvaron, detta för att uppträda så obemärkt som möjligt. Under 

observationerna har observatörerna bara kort blivit presenterade och i de fall frågor kring 

studien ställts har de besvarats kort och ospecifikt. 

 

2.6.2   Kvalitetsmått 

För att få en bild av kvaliteten på en kvalitativ studie menar Bryman och Bell (2013) att 

måtten trovärdighet och äkthet bör bedömas. Trovärdighet delas i sin tur upp i fyra 

delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Dessa 
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kvalitetsmått möjliggör att det kan finnas mer än en beskrivning av samma verklighet. I 

denna studie har måttet tillförlitlighet använts genom att löpande under intervjuerna 

upprepa respondentens svar innan det skrivs ned för att respondenterna ska få en 

möjlighet att ändra sitt svar om de tycker att forskarna tolkat svaret fel. Inför studien 

sammanställdes en kort lista över begrepp med förklaring och på vilket sätt vardera 

begrepp ska tolkas i denna studie (bilaga 5). Detta för att respondenter i intervjusituationer 

skulle ha så lik tolkning av dessa begrepp som möjligt som de andra respondenterna samt 

att begreppen används med samma tolkning i studien i övrigt. Utifrån begreppet 

ekonomisk information har tidtagning under mötena varit möjlig. En av författarna till 

denna studie har tidigare arbetat inom hälso- och sjukvården. Denna faktor har påskyndat 

förförståelsen då språket på vissa av de observerade mötena bitvis annars kan vara svårt 

att förstå för en person utan hälso- och sjukvårdskunskap.  

 

Vad det gäller överförbarhet kan det för denna studien vara möjligt att överföra resultatet 

till andra kliniker, sjukhus och i viss mån andra organisationer. Fokus för denna studie 

har dock varit på djupet istället för ett brett fokus. Detta för att kunna studera verkligheten 

i det unika sammanhanget. Resultatet kan därför i helhetsdrag användas i andra kontexter, 

men detaljer rör de studerade klinikerna och skillnader i andra kontexter är därför ett 

faktum. Studien gör därmed anspråk på analytisk generaliserbarhet eftersom dess resultat 

anses kunna användas för att i viss mån få en bild av hur det ekonomiska flödet ser ut på 

andra sjukhus och i andra organisationer med liknande organisationsstruktur. Enligt 

Kvale (2014) innebär analytisk generalisering att resultatet nogsamt övervägs till om det 

kan användas för att ge vägledning i liknande situationer. Resultatet för denna studie kan 

ej statistiskt generaliseras, men analytisk generaliserbarhet är således möjlig. För att 

skapa större analytisk generaliserbarhet har stor spridning av de inkluderade 

respondenternas befattning och på de observerade mötenas olika nivåer i organisationen 

eftersträvats.  

 

För att arbeta mot pålitlighetskriteriet har studiens olika delar så som datainsamling och 

tillvägagångssätt för analysering noga dokumenterats. Under studiens gång har 

handledare och medstuderande kritiskt granskat dessa beskrivningar för att på så vis 
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kunna ge kritik så att kvaliteten på studien har haft möjlighet att höjas. Slutligen har 

konfirmering tagits i åtanke vilket i detta fall innebär att författarna till studien är 

medvetna om att det inte går att få någon fullständigt objektiv samhällsforskning (Bryman 

& Bell, 2013). Personliga värderingar och teoretisk inriktning har därför i största 

möjligaste mån satts åt sidan för att minska risken att resultatet påverkas i någon riktning.  

 

Det andra måttet för att säkerhetsställa kvaliteten på denna studie är som tidigare 

beskrivits äkthet. I kvalitetsmåttet äkthet inkluderas begreppen rättvisande bild, 

ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk 

autenticitet (Bryman & Bell, 2013). För att klargöra om det råder rättvisande bild har 

olika personer intervjuats och ett flertal möten observerats, detta för att få en så objektiv 

och rättvisande bild som möjligt. Vad det gäller ontologisk autenticitet är det troligt att 

resultatet kommer leda till nytta för de som deltagit i studien eftersom 

ekonomistyrningens mekanism inom olika personalgrupper kartläggs och vid behov kan 

ändras och förbättras för de involverade parterna samt deras kollegor. Eftersom studien 

studerar ett fenomen hos olika befattningar kan förståelse för hur olika grupper ser på 

samma sak uppstå. Detta eftersom förutsättningarna för vetskap om ekonomisk 

information och medvetenhet kartläggs under studiens gång, vilket bidrar till pedagogisk 

autenticitet. Katalytisk autencitet innebär att de som medverkat i studien har möjlighet att 

påverka sin situation (Bryman & Bell, 2013). Denna studie har framförallt lett till att vissa 

personalgrupper i viss mån kan påverka sin situation, de kan åtminstone uttrycka att de 

vill ha förändring som andra befattningar i studien kan komma att lyssna på och i sin tur 

påverka för dessa personalgrupper. Detta går in i taktisk autenticitet vilket innebär att 

deltagarna i studien har fått bättre möjligheter att vidta åtgärder som krävs för att 

deltagarna i övrigt har möjlighet att ändra sin situation. 

 

2.6.3   Forskningsetiska övervägande 
För att fastställda vilka värderingar som den företagsekonomiska forskningsprocessen ska 

eftersträva har flera etiska regler och principer utformats. Bryman och Bell (2013) nämner 

olika kriterier: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet, konfindentialitets- 
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och annonymitetskravet samt kravet för falska förespeglingar. Dessa har följts i denna 

studie vilket har gjort att författarna till denna studie har varit öppna, ärliga och noggranna 

i mötet med respondenterna samt i bearbetningen av det empiriska materialet. I samband 

med datainsamling har författarna till denna studie strävat efter tillit och respekt till 

respondenterna och de som berörs av studien. Rättigheterna för alla respondenter har 

respekterats och författarna till denna studien har försökt undvika att någon respondent 

farit illa på något sätt. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) ska de som genomför 

en studie arbeta för att undvika att sätta respondenten i en sits som innebär emotionellt 

icke välbefinnande, negativ mental- och hälsopåverkan samt negativ social- och 

gruppsammanhållning. Detta kan ta sin form av stress, förlägenhet, obehag, smärta eller 

konflikt. Möjlighet för respondenterna att dra sig ur studien och/eller ta tillbaka data som 

de har försett fanns. Informerat samtycke har använts vid intervjuerna i studien. Med detta 

menas enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) att respondenterna blir informerade 

så att de förstår innebörden av delaktighet i studien och att de därefter själva har rätt att 

bestämma om de vill vara med i studien eller ej utan att känna något krav eller tvång åt 

något håll.  

 

2.7   Källkritik 
Bakgrundsinformationen och den teoretiska referensramen bygger på teori från 

vetenskapliga artiklar och annan litteratur inom ämnet. Litteraturen som använts är 

mestadels utgiven av välkända bokförlag där flera av dessa förlag även ger ut 

kurslitteratur, vilket kan vara en indikation på förlagets höga trovärdighet. Författarna till 

studien har i möjligaste mån använt den senaste teorin och forskningen inom området för 

att studien ska få så hög aktualitet som möjligt. I vissa fall fanns ingen ny teori inom 

området och därför har även äldre forskning och teori valts att inkluderas. Författarna till 

studien har även samlat in viss information via webbplatser. Stor försiktighet har rått vid 

denna typ av Informationshämtande eftersom tillförlitligheten på hemsidor kan 

ifrågasättas. Försiktigheten har visat sig genom att studien endast inkluderar webbsidor 

som staten, kommun och landsting ansvarar för eftersom dessa anses ha hög trovärdighet. 

Oundvikligen finns en tolkning från författarnas sida när insamlad data hanteras. Den 
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inhämtade informationen har granskats av medstuderande och handledare vid olika 

seminarier vilket ger en högre trovärdighet.  

2.8   Metodkritik       
Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund, (2010) påtalar att det ofta riktas kritik mot 

fallstudier angående svårigheter i att vetenskapligt kunna generalisera resultatet. 

Anledningen till detta är att vid en fallstudie sker inte urvalet av studieobjektet på så sätt 

att det ska vara statistiskt representativt. Det är istället informationsrika fall som kan 

skapa förståelse för ett fenomen som eftersträvas vid val av studieobjekt. Bryman och 

Bell (2013) påtalar att syftet med fallstudier inte är att generalisera utan att utveckla en 

mer ingående uppfattning av fallets komplexitet. Studiens resultat ger således möjlighet 

för analytisk generaliserbarhet.  

    

Alvesson (1999) beskriver att intervjuer som metod innebär en risk för att respondenten 

svarar på ett visst sätt av politiska eller identitetsmässiga skäl. För att förhålla sig till detta 

uppmanar Alvesson (1999) den som genomför en studie att gå bortom utsagorna och göra 

eftertänksamma tolkningar av det som sägs under intervjuerna. Författarna till denna 

studie har uppmärksammat denna problematik och för att väga upp kritiken med att 

använda intervjuer som ändå ansetts som nödvändigt för denna studie har därför 

observationer varit den huvudsakliga empiriinsamlingsmetoden. Under observationerna 

har observatörerna haft mindre påverkan på respondenterna genom att de inte aktivt själva 

deltagit under mötena och inte innan mötena talat om vad det är som studerats för att 

minska risken för att respondenterna blir påverkade åt något håll. Dock har 

observatörerna suttit med under mötena och varit synliga för mötesdeltagarna vilket i sig 

skulle kunna ha en påverkan på mötet, dock i mindre grad än vid intervjuerna.  

 

Risk för att författarna till denna studie tolkat fel i samband med observationer eller i 

analysarbetet med materialet från dessa och de transkriberade intervjuerna finns. För att 

minska risken för feltolkning har forskarna delat upp arbetet med observationen så att 

samma person observerat samma sak under alla möten, exempelvis tidsaspekten har 

övervakats av samma person. Just denna tidsaspekt ger också utrymme för tolkning då 
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den mäter hur lång tid det ägnas åt att diskutera och informera ekonomisk information. 

Att detta blir en tolkningsfråga hos observatören är uppenbart, dock så har samma 

observatör haft samma uppgift så att mötena som observeras i denna studie är jämförbara.  

 

Ytterligare kritik mot metoden är att antalen möten som kunnat observeras har begränsats 

i och med studiens tidsram. Flertalet möten på Anestesi- och Intensivvårdskliniken har 

blivit inställda och flyttade vilket gjort att fler möten observerades på barnkliniken än 

Anestesi- och Intensivvårdskliniken. 
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3   Teoretisk Referensram 
______________________________________________________________________ 

Studiens referensram är uppbyggd kring tre teman; Hälso- och sjukvård, 

Ekonomistyrning samt Kommunikationsstrategi. Respektive tema presenteras och 

anknyts till ekonomisk information. Tillsammans bygger dessa tre teman upp en 

konceptuell modell som studiens kommande kapitel struktureras efter.  

____________________________________________________________ 

 

3.1   Hälso- och sjukvård 
3.1.1   Offentlig organisation  

Jacobsen och Thorsvik (2014) förklarar en organisation 

som ett socialt system som är medvetet konstruerat för att 

lösa uppgifter och nå upp till bestämda mål. Med socialt 

menas att organisationen består av människor som 

samspelar med varandra. Offentliga organisationer och 

privatägda organisationer är på väg att bli mer lika varandra. Offentliga organisationer 

påverkas mer och mer av effektivitetskrav och utsätts för konkurrens samtidigt som privat 

ägda organisationer förväntas göra mer än att tjäna pengar, de måste nu även se till 

samhället i stort och ta ansvar för miljön och arbetsförhållande utöver det som lagen 

reglerar. Dock finns det kvar tydliga skillnader mellan offentliga och privata 

organisationer. Offentliga organisationer är till exempel i vissa avseenden mer 

byråkratiska och har ofta mer komplexa mål än privat ägda organisationer (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014). Mål i en organisation kan se olika ut. För en privat ägd organisation kan 

det centrala målet vara att gå med vinst och för en offentlig organisation kan det centrala 

målet handla om att hålla budget samtidigt som uppdraget innebär att tillhandahålla 

exempelvis service och vård (Ulfsdotter-Eriksson, 2013). Olsen (1970) menar att budget 

ofta anses vara ett viktigt instrument för koordination av knappa resurser för att nå ett 

önskat tillstånd i framtiden. Detta synsätts ursprung kommer från traditionell 

företagsekonomi och är flitigt använt inom hälso- och sjukvården. För organisationer som 

styrs politiskt blir budgeten därför bland annat en politisk process.  

Figur 4. Tema Hälso- och sjukvård 
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Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, 2 §) beskriver att målet med hälso- och sjukvården 

är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Enligt socialstyrelsens 

(2007) tre prioriterings principer för hälso- och sjukvården är första prioriteten 

människovärdesprincipen, efter det behovs- och solidaritetsprincipen och slutligen 

kostnadseffektivitetsprincipen. Med de två första principerna menas att alla ska ha rätt till 

lika vård samt att vård ska ges utifrån patientens behov. När dessa principer är uppfyllda 

inkluderas kostnadseffektivitetsprincipen. Utifrån dessa tre prioritetsprinciper skall ett 

beslut grundas.  

 

3.1.2   Mintzbergs strukturer 
Sjukhusens organisationsstruktur överensstämmer med det Mintzberg (1983) kallar den 

professionella byråkratin som kännetecknas av starka professioner. I den traditionella 

byråkratiska organisationsstrukturen flödar informationen först upp i toppen och sedan 

ned till den operativa nivån (Mintzberg, 1983). 

 

 
Figur 5. Mintzbergs (1983) struktur, professionell byråkrati. 
 

Bilden ovan visar Mintzbergs (1983) professionella byråkrati, där finns en stor operativ 

kärna i botten och en mindre del ovan som består av ledningen. Den lilla delen till vänster 

är tekno-enheter och till höger är det stöd och service-enheter där till exempel 

ekonomienheten ingår. Den operativa kärnan är homogen med avseende på utbildning 

och kunskap. Det är också den operativa kärnan som sätter tonen för hela verksamheten, 

det är de professioner som ingår i den operativa kärnan som besitter makten då de besitter 

kunskapen. Att genomföra förändringar i denna typ av struktur är en långsam process då 
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det inte handlar om att genomföra förändringsarbete i olika standardiserade 

arbetsuppgifter. I denna struktur sker förändringar snarare genom en förändring hos 

professionen, vilket kan ges av skillnader i normer och utbildning av professionen. Vilket 

gör att organisationen är trög och förändringar sker långsamt (Mintzberg 1983). 

 

3.1.3   Decentralisering 
Hälso- och sjukvården i Sverige karaktäriseras av en starkt decentraliserad organisation 

som är uppdelad på nationell-, regional-, och landstingsnivå. Detta pekar på en 

decentraliserad och hierarkisk struktur med politiker som på lokal och nationell nivå fattar 

beslut. På Landstingsnivå är det vidare uppdelat i förvaltningar, där hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen i sin tur är uppdelad i olika sjukhus med tillhörande kliniker. 

Klinikerna har egna klinikchefer som kan ha resultat- och/eller kostnadsansvar. De 

decentraliserade klinikerna styrs självständigt och åtskilt från varandra (Östergren & 

Sahlin-Andersson, 1998). När de olika klinikerna blir självständiga påpekar Östergren 

och Sahlin-Andersson (1998) att det finns risker förknippade med detta. Klinikerna nästan 

hålls ifrån varandra och vaktar över sin egna självständighet vilket kan medföra 

konsekvenser för samarbete mellan kliniker. Det lokala chefskapets huvudarena blir 

kliniken och klinikens styre blir ytterligare avskilt från sjukhuset i stort. Blomgren (1999) 

beskriver att resultatenheter kan skapa klyftor men fördelen med att införa resultatenheter 

är att kostnadsmedvetenheten ökar. Den ökade kostnadsmedvetenheten beror på ökad 

insikt för klinikens drift och fortsatta existens. Eftersom medicinska tjänster prissätts och 

debiteras vid en resultatenhet skapar det förståelse för hur mycket kliniken förbrukar och 

vad de kostar dem. Sjukvårdspersonal arbetar ofta på rutin utan att först tänka igenom de 

ekonomiska konsekvenserna som blir ett nytt steg vid införandet av en resultatenhet. 

Detta ter sig i uttryck både vad det gäller val av materiella ting och schemaläggning av 

personal (Blomgren, 1999).  

 

3.1.4   Två hierarkiska strukturer 

Utöver att hälso- och sjukvårdsorganisationer är decentraliserade och hierarkiskt 

uppbyggda har de även kommit att organiseras utifrån två parallella strukturer, en 
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medicinsk och en administrativ. Dessa strukturer verkar sida vid sida, den administrativa 

delen är den där budget, resultat, uppföljning och till viss del utbildning finns. I den 

medicinska hierarkin är det läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som har fokus på 

medicin och omvårdnad (Östergren & Sahlin-Andersson, 1998). Den medicinska 

strukturen har en stark drivkraft att behålla sin autonomi och kontroll över sin profession 

i förhållande till den administrativa strukturen (Blomgren, 1999). Båda strukturerna lyder 

dock under respektive kliniks basenhetschef. Detta kan ibland skapa problem då en chef 

kan vara positionerad lägre i den medicinska hierarkin samtidigt som denne är chef över 

personer som är positionerade över denne i den medicinska hierarkin (Östergren & 

Sahlin-Andersson, 1998).  

 

3.1.5   Status inom Hälso- och sjukvården 

Inom Hälso- och sjukvården finns en sorts inofficiell rangordning mellan de olika 

specialiteterna och klinikerna (Anell, 2004). Chumbler och Brooks (1993) menar att de 

specialiteter som kräver mest utbildning, har högst lön och främst behandlar organ högre 

upp i kroppen som hjärta och hjärna har högre status än andra. Även hur högteknologiska 

verktyg professionen använder anses ge högre status (Abbott, 1981). Statusen beror också 

på hur hög “hjältenivå” läkaren har, hur avancerad medicinen är och om det är livshotande 

tillstånd som botas. Narkosläkare, kirurger, intensivvårdsläkare, neurologer och 

kardiologer skulle då besitta hög status då den vården handlar på ett konkret sätt om att 

rädda liv. Däremot barnläkare, allmänläkare, hudläkare och liknande rankas lågt då det 

oftast inte handlar om liv eller död. Vilket i förlängningen betyder olika status för olika 

kliniker. En sannolik konsekvens av att klinikerna har olika typer av status är att det kan 

komma att påverka vid fördelning av resurser (Anell, 2004). 

 

3.1.6   Ledarskap 
Till följd av decentraliseringen som ägt rum samt utökat ansvarsområde inom hälso- och 

sjukvården har sjukvårdspersonal i chefsposition en förändrad och utökad roll. 

Utvecklingen av ansvarsområdet är beroende av chefernas förmåga och skicklighet med 

att säkra att patienter får bästa möjliga omhändertagande, deras förmåga och skicklighet 
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att ta hand om verksamhet, ekonomi och information. Hälso- och sjukvården är beroende 

av hög kompetens på alla nivåer inom organisationen. Vårdpersonal som besitter 

chefspositioner ska med sin medicinska bakgrund kunna vara effektiva chefer vid 

förändringsarbeten och i arbetet med vårdprocessen (Lindholm, 2000). De ska kunna 

förklara avvikelser från budget och förväntas komma med egna förslag på besparingar 

och effektiviseringar (Blomgren, 1999). Tidigare hade Socialstyrelsen ett kompendium 

med kompetensbeskrivningar (SOFS 1995:15) som betonar kravet på högre kunskap 

kring ekonomi och ledarskap hos sjuksköterskor som har en ledarposition. Kravet på hög 

kunskap innefattar kunskap om budget, hälsoekonomi samt kunskap att kunna initiera 

och leda förbättringsarbeten inom organisationen. Trots att dessa rekommendationer från 

Socialstyrelsen inte längre är i bruk lever flera av dessa rekommendationer kvar men är 

dock ej obligatoriska. Sjuksköterskor som arbetar som klinikchefer och avdelningschefer 

kan ha olika typer olika ledarskap. Sjuksköterskans ledarskap påverkas i olika grad av 

dennes hälso- och sjukvårdsbakgrund. De sjuksköterskor som i sitt ledarskap i hög grad 

behåller sin sjuksköterskeprofession blir ofta väl mottagna av personalen och de 

sjuksköterskor som i sin chefsposition väljer att i mindre grad låta sina beslut påverkas 

av sin sjuksköterskebakgrund och istället ansluta sig till en mer hierarkisk ledarskapstyp 

blir ofta mindre väl mottagna av personalen men har ökat ekonomiskt tänkande. 

Sjuksköterskor i chefspositioner upplever höga förväntningar från högre nivåer. 

Förväntningarna handlar om att de ska producera god vård inom förutbestämda 

finansiella ramar. Även förväntningar från personalen är ofta höga eftersom personalen 

har stor önskan att sjuksköterskan i chefspositionen ska ha stor möjlighet att på ett bra 

sätt representera dem (Lindholm, 2000).  
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3.2   Ekonomistyrning  
3.2.1   Styrmodeller 

Hopwood (1983) var tidig med att se att 

ekonomistyrning behöver studeras i sitt sammanhang 

eftersom företag och organisationer ser olika ut och 

därmed har olika förutsättningar. Att företag och 

organisationer också skiljer sig internt har betydelse för hur ekonomistyrningen används 

och vilka konsekvenser den får. För att få ekonomistyrningen att fungera i sitt 

sammanhang behövs kunskap om det speciella sammanhang den ska verka i. 

Organisationens omgivning, teknologi och organisationsstruktur är några viktiga 

variabler för att förklara ekonomistyrningens funktion (Hopwood, 1983). Inom 

ekonomistyrning finns det olika verktyg som till exempel olika styrmodeller som är 

utvecklade för att nå uppsatta mål. Modellerna kombinerar mål och mått och ofta finns 

det också beskrivet hur och vilka aktiviteter som ska utföras för att nå upp till målen. I en 

del styrmodeller finns också både finansiella och icke-finansiella mål och mått 

representerade (Anthony & Govindarjan, 2014). Den styrmodell som organisationen 

väljer att använda sig av behöver innehålla verktyg som tydliggör var kostnader i 

organisationen uppstår. Denna kostnadskontroll är särskilt viktigt då organisationen är i 

behov av att genomföra stora besparingar. En del i arbetet med kostnadskontroll i 

styrmodellen är att medarbetarna är kostnadsmedvetna i arbetet med att tillgängliga 

resurser hushålls (Lantz, 2000). Kaplan och Norton (1999) beskriver att balanserat 

styrkort är ett vanligt sätt att systematisera både finansiella och icke finansiella mål. 

Styrkortet går ut på att identifiera viktiga styrindikatorer för den valda strategin och 

kombinera finansiella och icke-finansiella mått från flera olika perspektiv. Kaplan och 

Norton (1999) menar att de finansiella och icke finansiella måtten måste ingå i 

informationssystemet på alla nivåer i organisationen. All personal måste förstå de 

finansiella konsekvenser som kommer av deras beslut och handlingar. Genom det 

balanserade styrkortet ska strategin förtydligas och föras ut till organisationen där det ska 

Figur 6. Tema Ekonomistyrning 
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skapas enighet kring den. Avdelningens och individens mål ska vara harmoniserade. De 

strategiska målsättningarna ska kopplas till långsiktiga mål och budget. Genom feedback 

kan sedan strategin analyseras och förbättras. 

 

3.2.2   Intern styrning  
Inom en organisation finns olika nivåer av styrning (Anthony & Govindarajan, 2014), 

dessa är strategisk, taktisk och operativ styrning. Det som främst skiljer dessa nivåer åt är 

tidsperspektivet men också vilken information som används. Strategisk styrning har ett 

långsiktigt tidsperspektiv och information som används i detta steg består i olika mätetal 

som enligt Lindvall (2011) är aggregerade och finansiella. Den taktiska nivån har ett 

kortare tidsperspektiv än den strategiska nivån, oftast ett kalenderår. På denna nivå 

används främst finansiell information. I den operativa styrningen används information 

med ett kort tidsperspektiv, informationen rör nuet och dess närhet och är 

verksamhetsnära med mindre grad av finansiell karaktär. Det kan röra sig om icke-

finansiella mått såsom olika tidsmått eller mått för att beräkna hur mycket personal som 

behövs (Lindvall, 2011). I den interna styrningen ingår också beslutsfattande. 

Beslutsfattare tar det beslut som anses vara det bästa grundat på den information som 

finns tillgänglig (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

 

3.2.3   Kommunikation av ekonomisk information 

Intern styrning och kontroll behövs i alla organisationer för att skapa effektiviseringar 

och för att få färre oönskade överraskningar. En stor del inom intern styrning och kontroll 

är ekonomisk information. Att kommunicera informationen inom organisationen är en 

stor hjälp när styrning eller kontroll utförs. Det finns olika sorters styrmedel en ledning 

kan använda sig av men några av de viktigaste komponenterna i styrarbetet är information 

och kommunikation (Wikland, 2014). Wikland (2014) beskriver tre principer som han 

menar ligger bakom denna komponent:  

1.   En organisation tar emot information, därefter ska den kvalitetssäkras och 

relevanssäkras. Kvaliteten på informationen är alltså en viktig del. 
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2.   Kommunikation internt inkluderar information innehållande mål, ansvar, budget 

och liknande.  

3.   Organisationen ska också kommunicera externt med andra parter som exempelvis 

leverantörer, kunder och liknande.  

 

 

Lindvall (2011) beskriver ekonomistyrning som att försöka nå upp till ett önskvärt 

beteende i organisationen med hjälp av ekonomisk information. Med detta menas att 

ledningens främsta styrmedel är ekonomisk information. Det kan handla om historiska 

rapporter, prestationsmätningar och liknande som används för att kunna prognostisera 

framtiden och underlätta vid beslutsfattande. Ekonomisk informationen ska hjälpa 

mottagaren att agera i företagets bästa. Detta kan dock vara problematiskt då det är 

mänskligt agerande som står i fokus. Hur den ekonomiska informationen tolkas kan vara 

olika beroende på vem som är mottagare (Lindvall, 2011). I organisationer som är 

personalintensiva och där aktiviteterna som finns i organisationen är beroende av 

personalens kompetens är det viktigt att det finns tydliga mål. För att personalen ska nå 

upp till dessa mål krävs en medvetenhet, en kostnadsmedvetenhet då organisationen 

förväntas vara kostnadseffektiv detta eftersom en personalintensiv organisation förlitar 

sig på personalens handlande (Merchant & Van der stede, 2007). Lissel och Scholander 

(1993) beskriver begreppet ekonomiskt språk som endast några få kan tala och förstå, 

alltså inte alla i en organisation. För att kunna styra ett företag med hjälp av ekonomisk 

information krävs att de anställda också talar det ekonomiska språket (Lissel & 

Scholander, 1993). Eftersom det kan finnas skillnader i olika gruppers kunskap om 

ekonomi bör informationen vara anpassad efter målgruppen (Fredriksson & Pallas, 2011).  

 

3.2.4   Finansiellt och icke-finansiellt 
Wikland (2014) beskriver att information och kommunikation är en grundsten i ett 

företag, det håller ihop företaget och används som ett stöd för att nå uppsatta mål. 

Informationen används av ledning och chefer för att styra och kontrollera (Wikland, 

2014). De signaler och den information som används vid ekonomistyrning anses utgöra 
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ekonomisk information. Den ekonomiska informationen ska fungera som stöd vid 

ekonomistyrning för bättre organisatorisk effektivitet (Thorén, 1995). I kommunikation 

av ekonomisk information är det vanligt att använda siffror för att förmedla ett budskap. 

Siffror kan delas in i finansiella siffror och icke finansiella siffror. De finansiella siffrorna 

är ofta lätta att tolka. Det handlar om pengar och inbyggt i den finansiella siffran är att 

mer pengar till exempelvis kliniken är bättre än mindre pengar till kliniken. De finansiella 

siffrorna är ofta framtagna av en ekonomienhet vilket ger tyngd åt siffrorna eftersom de 

är framtagna i ett större perspektiv än ur klinikens synvinkel. Siffror som är framtagna av 

ekonomienheten har ofta större trovärdighet än siffror som är framtagna av till exempel 

kliniken själva. Nackdelen med de finansiella siffrorna är att de kan vara svåra att relatera 

direkt till verksamheten. För att få mer verksamhetsnära information behövs även icke 

finansiella siffror. Icke finansiella siffror är ofta mer verksamhetsorienterade och kan 

handla om till exempel volym, tid eller kvalitet. Dessa siffror är dock svårare att flytta till 

andra verksamheter, till exempel antal patienter per läkare. För att kunna jämföra med ett 

annan sjukhus behövs exempelvis information så som hur sjuka patienterna är och vilken 

erfarenhet och kunskap läkaren har. Finansiella och icke finansiella siffror bör blandas 

efter mottagarens behov. Behovet beror exempelvis på om mottagaren ska fatta 

verksamhetsnära beslut eller schematiska och schablonmässiga beslut (Catasús, Högberg 

& Johrén, 2012).  

 

3.2.5   Ekonomiska rapporter 

Ekonomisk informationen förmedlas oftast via rapporter. Dock sker det viktigaste 

informationsutbytet genom samtal då informationen förklaras och beskrivs så den kan 

tolkas på det sätt den är menad att tolkas (Anthony & Govindarjan, 2014). Det är vanligt 

med så kallade månadsrapporter där ekonomisk information förmedlas till olika nivåer. 

Intresset för dessa rapporter varierar, men enligt Thorén (1995) använder alla chefer 

rapporten i något avseende, men i större eller mindre utsträckning. Vissa chefer ser endast 

på totalen, vissa bläddrar igenom den och letar efter relevant information efter hand som 

de läser och vissa väljer att läsa den selektivt (Thorén, 1995). I arbetet med 

informationsutbyte är det viktigt att relevanssäkra informationen (Wikland, 2014). 
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Annars finns en risk att det blir för mycket information. Till exempel för mycket rapporter 

som inte är relevanta för mottagaren, detta skapar merkostnader då mottagaren måste 

sortera informationen och en överhängande risk att den relevanta informationen begravs 

bland annan irrelevant information (Anthony & Govindarajan, 2014). 

 

3.2.6   Ekonomistyrning inom Hälso- och Sjukvården 
Inom hälso- och sjukvården där organisationen är uppdelad i kliniker kan det ekonomiska 

ansvaret se olika ut för olika klinikchefer menar Lindvall (1997). Detta kan bero på att 

det kan finnas starka interna beroendeförhållanden mellan kliniker vilket kan påverka 

kostnader och resultat. Trots det är oftast klinikerna resultat- och/eller kostnadsansvariga, 

dock kan det vara olika resultatansvar samt olika acceptans för resultat (Lindvall, 1997). 

För att underlätta planerings- och uppföljningsarbetet med ekonomin menar Brorströms 

(2004) att ekonomin ska vara under kontroll, det ekonomiska utfallet ska vara 

förutsägbart, budgeten ska hållas och resultatet ska vara positivt. Lindholm (2000) 

beskriver vikten av att budgeten ska vara anpassad för verksamheten för att cheferna ska 

kunna utföra sina åtaganden som chefspositionen innebär. Brorström (2004) menar att 

uppmärksamheten rörande ekonomins betydelse växer och att få ifrågasätter detta, de som 

ändå ifrågasätter accepterar dock ekonomins betydelse. Detta kan ses som en pågående 

ekonomialisering för att beskriva att det sker en institutionalisering av ekonomisk 

medvetenhet. Det är önskvärt att ett sjukhus presterar ett positivt resultat, men detta kan 

ha olika innebörd. Ett icke budgeterat överskott i en verksamhet som är utsatt för stort 

efterfrågetryck indikerar att tillgång till resurser är bra och utrymme för effektivisering 

och omprioriteringar är stort. Ett underskott visar att alla resurser har använts och att 

enheten sannolikt ansträngt sig för att undvika ytterligare ekonomisk belastning. Från en 

effektivitetssynpunkt förefaller en situation med överskott med icke utnyttjade resurser 

vara betydligt mer problematisk än den motsatta. Prognostiserat ekonomiskt överskott 

innebär inte heller att ekonomiska enheter ska avstå från god ekonomisk hushållning och 

kontroll. En god ekonomistyrning innebär att avvikelser begränsas och god ekonomisk 

hushållning innebär att enheten över tiden upprätthåller den finansiella kapaciteten.  
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Inom hälso- och sjukvården är det svårt att hitta bra resultatmått, oftast bokförs 

medicinska mått och ekonomiska mått åtskilt. De ekonomiska måtten används oftast 

bara av den administrativa delen av organisationen. Nya mått som överbryggar 

skillnaden mellan den mediciniska och den administrativa strukturen efterfrågas. Detta 

eftersom måtten ska kunna uppfattas, användas och förmedlas av fler än de som har en 

ekonomisk bakgrund (Östergren & Sahlin-Andersson, 1998). Lindvall (1997) beskriver 

ekonomistyrning som ett språk, ett språk som försöker vinna större mark inom hälso- 

och sjukvården. Om en klinikchef inte förstår detta språk finns ingen acceptans mot 

ekonomistyrsystemet som ifrågasätts vilket vidare leder till att styrningen inte 

funktionerar som den är tänkt att göra. 

 

3.3   Kommunikationsstrategi 
3.3.1   Makt och auktoritet 

Begreppet makt är omdiskuterat och ett välanvänt begrepp. 

Oftast uppfattas det som något negativt, att en person kan 

påverka andra som ofta är i beroendeställning till denne 

(Heide, Johansson & Simonsson 2005). Vid effektivt 

ledarskap förutsätts att ledningens maktanvändning uppfattas 

som riktig av de som blir utsatta för den (Jacobsen & Thorsvik, 

2014). Chefer har viss makt över sin personal men de har även ett inflytande över sin 

personal. Chefers inställning är viktig för personalens inställning. Personalens inställning 

till ekonomisk information är beroende av hur de uppfattar att chefens inställning till 

ekonomisk information är (Hopwood, 1973).  

 

3.3.2   Kommunikation inom organisationen 
Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver att kommunikation inom en organisation är en 

grundläggande process där medlemmarna genom kommunikation upprätthåller 

organisationen. Organisationer är beroende av sin omvärld och måste anpassa sig till den. 

För att klara detta måste information inhämtas. I första hand avser detta extern 

information. Men även intern information måste inhämtas och förmedlas internt i 

Figur 7. Tema 
Kommunikationsstrategi 
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organisationen. Enligt Catasús, Högberg och Johrén (2012) handlar kommunikation i en 

organisation om att skapa en gemensam bild om varför ett beslut bör tas. 

Kommunikationen bör även innehålla en bild av hur läget ser ut nu och hur framgång 

fastställs. För att kommunikationen ska vara effektiv och leda till önskade beteenden och 

beslut bör de som kommunicerar med varandra vara överens om vad som är framgång. 

Fredriksson och Pallas (2011) påtalar att kommunikation är ett medel för att nå de satta 

målen. En dialog måste därför upprätthållas med alla berörda parter för att lyckas nå 

målen. Den interna kommunikationen ska även medföra ett gott och effektivt 

arbetsklimat. Det är vanligt att organisationer använder sig av en så kallad 

kommunikationspolicy. Dessa policys har visat på likheter i struktur och innehåll oavsett 

typ av organisation. Kommunikationspolicyn anger ofta vem som är ansvarig för 

kommunikationsarbetet, oftast ansvariga chefer, men även att de anställda har ett 

kommunikationsansvar. Policyns innehåll anses ofta inom organisationen som given och 

självklar och få reflekterar därför ej över kommunikationspolicyns nytta och relevans. 

Strategisk information händer just eftersom alla förväntar sig det i dagens organisationer, 

det anses som självklart och är en del av institutionalisering. Anthony och Govindarajan 

(2014) visar i en figur hur informationsflödet i en decentraliserad organisation kan se ut. 

Pilarna visar hur informationen flödar i organisationen.  

 

 



 

 

 

  48 (129) 
 

Figur 8. Informationsflöde Källa: Anthony och Govindarajan (2014, s. 6). 

3.3.3   Effektiv kommunikation 
En effektiv kommunikation karaktäriseras av att mottagaren uppfattar informationen på 

exakt det sättet sändaren menar (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Jacobsen och Thorsvik 

(2014) beskriver fem viktiga faktorer för att detta ska vara möjligt: 

 

1.   Mottagaren måste förstå språket som sändaren använder sig av. Det vill säga 

sändaren måste tänka på vem mottagaren är och sedan anpassa språket efter detta. 

2.   Kanalen som informationen sprids genom måste vara en kanal som mottagaren 

kan använda. 

3.   Form och innehåll är viktigt för att just den informationen ska uppmärksammas. 

4.   Tidpunkt kan vara avgörande och information måste därför skickas vid en 

tidpunkt då mottagaren kan uppmärksamma informationen. 

5.   Den sista faktorn handlar om att effektiviteten i kommunikationen ökas genom att 

sändaren använder sig av visuella hjälpmedel i forma av bilder, tabeller och 

diagram (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

 

Om sändaren lyckas förmedla informationen till mottagaren på rätt sätt förutsätts denne 

kunna fatta rätt beslut (Catasús, Högberg & Johrén, 2012). Det är till stor del mottagaren 

som avgör om sändaren har lyckats med sin kommunikation eller ej (Fredriksson & 

Pallas, 2011). Beslutskvaliteten är beroende av hur bra informationsunderlaget är och 

informationen behöver både förmedlas till beslutsfattaren och finnas tillgänglig för denne 

när den behövs (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Fredriksson och Pallas (2011) beskriver att 

kommunikationen ska vara öppen, begriplig, saklig, snabb och anpassad. Med öppen 

menar de att den som efterfrågar information ska få tillgång till informationen så långt 

som detta är möjligt. Med begriplighet menas att språket som används ska vara enkelt och 

tydligt för mottagaren att förstå. Informationen bör vara saklig, det vill säga korrekt och 

relevant och informationen bör förmedlas så snart som möjligt. Informationen bör även 

vara anpassad efter målgruppens intressen och behov.  

 



 

 

 

  49 (129) 
 

Det är viktigt att informationen som förmedlas inte utsätts för störningar. Det är inte 

självklart att det som förmedlas är det som uppfattas av mottagaren. Vem som är sändaren 

av information har betydelse för hur trovärdig dennes kommunikation är. När det gäller 

ekonomisk information är det som ska beskrivas ofta mycket mer komplicerat än vad som 

går att kommunicera. Sändaren måste därför kunna förenkla informationen men samtidigt 

visa på sin expertis. Ekonomisk information förknippas ofta med siffror, men mycket av 

detta kommuniceras även vid möten med ord då även attityder och känslor har en 

påverkan och blir synliga genom exempelvis kroppsspråk och röstanvändning. Andra 

vanliga hjälpmedel för effektiv kommunikation är bilder, grafer och filmer (Catasús, 

Högberg & Johrén, 2012). 

 

Det finns ofta en skillnad i kunskap mellan den som sänder information och den som tar 

emot information. Den som vill förmedla information behöver därför balansera 

informationen som sänds så att den blir begriplig för mottagaren samtidigt som 

förmedlaren får visa att denne kan sin sak. Vid intern kommunikation i en organisation 

är det även viktigt att mottagaren har färdigheter för att kunna översätta den förmedlade 

bilden till sin egen verklighet för att skapa en gemensam bild av organisationens ställning. 

Men detta bygger på att mottagaren är villig att dela den bild som sändaren vill ge vilket 

inte alltid är fallet. Oftast har sändaren tillgång till mer information är mottagaren. 

Mottagaren behöver därför sålla informationen och ta ställning till om informationen är 

tillräckligt relevant innan den tas emot. Ofta råder det inte brist på information inom 

organisationer även om det ofta uttrycks så. Det finns snarare ofta för mycket information, 

och detta sållningsarbete som påföljd är mycket krävande (Catasús, Högberg & Johrén, 

2012).  

 

Inom kommunikation diskuteras språkets betydelse som används i kommunikationen. 

Språket påverkas till stor del av profession, en yrkesgrupp talar ett språk medan en annan 

yrkesgrupp talar ett annat språk. Inom hälso- och sjukvården är det många yrkesgrupper 

som ska samarbeta, politiker, administratörer, ekonomer och ren sjukvårdspersonal. Men 

även sjukvårdspersonalen kan delas upp i subgrupper som till exempel sjuksköterskor, 

undersköterskor, läkare och psykologer. Kommunikationen inom hälso- och sjukvården 
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blir då extra komplex eftersom det är många språk inblandade i den. När mottagaren inte 

talar samma språk som sändaren ökar risken för att informationen misstolkas eller inte får 

den betydelse som var menad (Östergren & Sahlin-Andersson, 1998). 

 

3.3.4   Kommunikationens struktur 
Kommunikation i en organisation kan ske vertikalt och horisontellt. Med horisontell 

kommunikation menas exempelvis den kommunikation som sker mellan kollegor eller 

mellan olika enheter på samma nivå (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Horisontell 

kommunikation kan ofta uppfattas som enklare, att kommunicera med andra personer 

som är på samma nivå, med samma förutsättning och med samma referensramar (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2005). Med vertikal kommunikation menas den kommunikation 

som går upp och ned mellan ledare och medarbetare på olika hierarkiska nivåer. Inom 

vertikal kommunikation kan det uppstå kommunikationsproblem där informationen blir 

förvrängd efter hand som den kommuniceras ned i hierarkin. När en mellanchef mottar 

information tolkar denne detta och förmedlar sedan vidare en bild som inte säkert 

överensstämmer med den ursprungliga bilden. Det kan också handla om att mellanchefen 

avsiktligt väljer att undanhålla viss del av informationen när denne i nästa steg ska 

informera nästa hierarki med information. Det kan till exempel handla om att de inte vill 

förmedla dåliga nyheter för sina underordnade som kan försämra arbetsmoralen och 

skapa en ogynnsam ledningssituation. Det finns även situationer då mellanchefer väljer 

att manipulera informationen i god tro om att det ska leda till bättre resultat än att använda 

informationen som förmedlades från ledningen direkt till nästa hierarki (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014).  

 

3.3.5   Kommunikation och ledarskap 
En ledares arbetsuppgifter innehåller att fatta beslut, ge feedback, motivera och samordna. 

Alla dessa uppgifter sker genom kommunikation. Därför blir kommunikationen en viktig 

del av ledarskapet (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). Bolman och Deal (2012) 

menar att kommunikationen ska bestå både av berättande och av att ställa frågor. En 

integrerad ledare använder sig av en hög nivå av både berättande och frågeställande. 
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Modellen nedan är hämtad från Bolman och Deals (2012) bok “Nya perspektiv på 

organisation och ledarskap” och visar hur ledaren uppfattas vi olika nivåer av berättande 

och frågeställande. 

 
Figur 9. Integrerad kommunikation Källa: Bolman och Deal (2012) 

 

Heide, Johansson och Simonsson (2005) beskriver de tre viktigaste kommunikativa 

uppdragen en ledare har. Dessa tre uppdragen är: 

•   Sålla och sortera. 

o   Inom organisationer flödar en stor mängd information, vad som är relevant 

och för vem är en uppgift ledare och chefer måste ta sig an. Vilken 

information som ska förmedlas vidare och för vem är information 

användbar och relevant är några av de ställningstaganden som chefer ställs 

inför.  

•   Förmedla och förklara. 

o   En chef måste även tolka information och förmedla den på ett sådant sätt 

att den ger den nytta för mottagaren som var avsett. Kommunikation inom 

organisationer är främst avsett för att förmedla strategi, vision och mål. 

•   Initiera och skapa förutsättningar för dialog. 
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o   Ovanstående punkter kan inte uppnås om inte en tvåvägskommunikation 

finns. Att skapa en dialog är minst lika viktigt tillsammans med 

återkoppling och konkreta förslag. Detta för att kunna nå upp till visionen 

(Heide, Johansson & Simonsson, 2005). 

 

 

Figur 10. Konceptuell modell 
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4   Empiri 
______________________________________________________________________ 

I kapitlet för empiri beskrivs Länssjukhuset Kalmar och de olika klinikerna grundat på 

den empiri som intervjuer och observationer frambringat. Kapitlet är strukturerat efter 

studiens konceptuella modell med teman om Hälso- och sjukvård, Ekonomistyrning och 

Kommunikation. 

_____________________________________________________________________ 

 

4.1   Hälso- och sjukvården  
4.1.1   Organisationsbeskrivning Länssjukhuset 

Kalmar 

Denna studie studerar förmedling och uppfattning av 

ekonomisk information på Länssjukhuset Kalmar, som är 

det största sjukhuset i Kalmar län. Länssjukhuset Kalmar är 

organiserat i 23 kliniker med tillhörande basenhetschefer. 

Klinikerna omfattar både akut och planerad sjukvård och är i 

sin tur uppdelade i olika avdelningar och mottagningar med tillhörande 1:a linjechef. 

Basenhetscheferna som är ansvariga för kliniken är chefer för läkare samt 1:a linjechefer. 

1:a linjechefer som är ansvariga för en avdelning eller mottagning är chef för övrig 

personal så som sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare. Basenhetscheferna 

styrs av sjukhuschefen som till sin hjälp har chefsläkare och en administrativ enhet. I den 

administrativa enheten ingår en ekonomienhet, en utvecklingsenhet, en personalenhet och 

en resursenhet3. På ekonomienheten arbetar fem controllers4. 

 

                                                
3 Jacobsson, L., 2016. Ekonomichef [Intervju] (4 Februari 2016).  
4 Gunnarsson, Ö., 2016. Controller för Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (17 Mars 

2016). 

Figur 11. Tema Hälso- och 

Sjukvård 
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Figur 12. Organisationskarta. Källa: Länssjukhuset Kalmars intranät, Navet. 
 

4.1.2   Ekonomisk utbildning för chefer 

När en ny chef anställs som basenhetschef eller 1:a linjechef deltar de i ett 

introduktionsprogram. I introduktionsprogrammet ingår utbildning i Länssjukhuset 

Kalmar affärssystem, Raindance. Utbildningen avslutas med ett prov som måste vara 

godkänt för att sedan ha behörighet att attestera fakturor. Utöver detta ingår 

endagsutbildning i landstingets ekonomi. För blivande chefer finns en traineeutbildning 

kring ledarskap att söka till, men efter utbildningen finns ingen garanti för att bli chef, 

chefstjänster söks sedan i vanlig ordning. 20 personer antas till denna utbildning vartannat 

år. I traineeutbildningen finns inslag av landstingets ekonomi5. 

 

                                                
5 Jacobsson, L., 2016. Ekonomichef [Intervju] (4 Februari 2016). 
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4.1.3   Barn- och Ungdomskliniken  
Barn- och Ungdomskliniken består av barnavdelning, barnmottagning och neonatal 

avdelning som är en avdelning för sjuka nyfödda eller för tidigt födda barn. Kliniken har 

en basenhetschef och fyra 1:a linjechefer. Barn- och Ungdomsklinikens basenhetschef6 

har en bakgrund sjuksköterska och har därutöver 15 hp ekonomi från 

högskola/universitet. För sin chefstjänst anser basenhetschefen för Barn- och 

Ungdomskliniken att hennes ekonomiska kunskaper är tillräckliga. Två av 1:a 

linjecheferna har gått landstingets traineeutbildning. Alla fyra 1:a linjechefer påtalar att 

mer ekonomisk utbildning är önskvärd för denna typ av chefsposition7.  

 

4.1.4   Anestesi- och Intensivvårdskliniken 

Anestesi- och Intensivvårdskliniken består av operation, uppvaksavdelning, 

intensivvårdsavdelning och sterilcentral. På kliniken arbetar en basenhetschef och fyra 

1:a linjechefer. På Anestesi- och Intensivvårdskliniken anställs enbart sjuksköterskor med 

specialistutbildning vilket är unikt för kliniken på Länssjukhuset Kalmar. 

Vidareutbildningen rör expertis inom operation, Anestesi eller intensivvård. Utöver dessa 

arbetar även läkare, undersköterskor och läkarsekreterare med flera8  

 

Basenhetschefen är utbildad läkare och har vid några tillfällen deltagit i endagarskurser 

rörande ekonomi och ledarskap anordnade av Länssjukhuset Kalmar. Basenhetschefen 

anser att hon inte behöver mer ekonomisk utbildning för sin chefsposition eftersom hon 

förlitar sig på ekonomienheten. Ekonomi är inte huvudfokus för basenhetschefen, enligt 

                                                
6 Hjalmarsson, B., 2016. Basenhetschef på Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (11 

Februari 2016). 
7 1:a-linjechef, 2016. Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (19 April 2016). 

1:a-linjechef, 2016. Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (19 April 2016). 

1:a-linjechef, 2016. Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (19 April 2016). 

1:a-linjechef, 2016. Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (19 April 2016). 
8 Loo, S., 2016. Basenhetschef på Anestesi- och intensivvårdskliniken [Intervju] (29 
Februari 2016).) 
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henne arbetar hon med att hantera de finansiella resurser som de blivit tilldelade och ha 

kontroll över vad de används till. Om det är något hon känner sig osäker på eller om det 

är något hon inte förstår finns möjlighet att fråga controllern. Men överlag anser 

basenhetschefen att hon förstår den ekonomi som krävs av henne i sin chefsposition9. En 

av 1:a linjecheferna har läst företagsekonomi med inriktning marknadsföring på 

universitet. Denne chef önskar ej mer ekonomisk utbildning till sin chefstjänst, men 

uttrycker frustration över att vara nästan ensam bland 1:a linjechefer och basenhetschefer 

på Länssjukhuset Kalmar om att ha mer ekonomisk utbildning än enstaka 

dagsutbildningar10. En av de andra 1:a linjecheferna som inte har ekonomisk utbildning 

önskar mer kunskap om ekonomi och landstingets affärssystem för sin chefsposition11. 

 
4.2   Ekonomistyrning 
4.2.1   Länssjukhuset Kalmar - Budget 

Varje år fastställer landstingsfullmäktige en budget för 

landstinget. Budgeten som fördelas ut till respektive 

förvaltning är byggd på aktuell skattesats. För hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen fördelas denna budget till 

respektive sjukhus. Det är sedan sjukhuschefen som 

fördelar denna pott till respektive klinik. Kalmar är ett landsting med bra ekonomi men 

trots detta har de fortfarande stora underskott jämfört med budget. De flesta landstingen 

har stora underskott, det går inte att endast se till skillnaden mellan budget och bokslut 

för att se hur bra ett landsting är. Ett överskott mot budget behöver inte betyda att 

uppdraget är väl utfört och tvärt om. Den budget som Länssjukhuset Kalmar har att 

fördela är ofta oförändrad från år till år förutom att det finns utrymme för att räkna upp 

löner. Vissa år har dock budgeten ökats tillfälligt relaterat till speciella satsningar som 

skall genomföras. Ibland kan budgeten även ökas om en kostnadspost beräknas komma 

                                                
9 Loo, S., 2016. Basenhetschef på Anestesi- och intensivvårdskliniken [Intervju] (29 
Februari 2016).) 
10 1:a-linjechef, 2016. Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (19 April 2016). 
11 1:a-linjechef, 2016. Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (19 April 2016). 

Figur 13. Tema Ekonomistyrning 
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kosta extra under det kommande året. Detta räknas som punktinsats, resterande budget 

kan även öka efter en generell prisuppräkning, men denna eventuella prisökning blir 

endast en liten summa pengar. Denna ökning är så liten att den blir svår att fördela på ett 

bra sätt mellan klinikerna. Att budgeten inte ökas mer beror helt enkelt på att det inte 

finns mer pengar att tillgå. Vid behov kan en omprioritering göras mellan sjukhusen men 

för detta krävs politiskt beslut och omprioriteringar som dessa sker inte särskilt ofta12. 

 

4.2.2   Länssjukhuset Kalmar - Styrmodell 

I Länssjukhuset Kalmars ekonomistyrning ingår arbete med balanserade styrkort. Det 

finns ett styrkort på alla nivåer på Länssjukhuset Kalmar, från sjukhuset i stort ned till 

avdelningsnivå. Styrkorten har samma vision men olika strategier och mål utifrån sin 

egna verksamhet som de arbetar efter13. Nedan återfinns Länssjukhuset Kalmar 

övergripande styrkort hämtat från intranätet “Navet”. Gröna symboler betyder att 

aktiviteten är uppnådd, gul att den är på gång och röd att aktiviteten är långt från 

genomförd.  

 

                                                
12 Gunnarsson, Ö., 2016. Controller för Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (17 Mars 

2016). 
13 Gunnarsson, Ö., 2016. Controller för Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (17 Mars 

2016). 
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Figur 14. Balanserat styrkort för Länssjukhuset Kalmar Källa: Navet. 
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4.2.3   Länssjukhuset Kalmar - Internpris 
Klinikerna på Länssjukhuset Kalmar använder inte internpris mellan varandra förutom 

för IT-tjänster. Det innebär att det är fritt för alla kliniker att exempelvis röntga och 

beställa prover av klinisk kemi. Klinisk kemi hade fram till årsskiftet en testperiod med 

interndebitering mot övriga kliniker på sjukhuset. Efter testperioden valdes dock att inte 

fortsätta med interndebitering. Detta eftersom primärvården inte var en del av 

interndebiteringen och i stället för att utöka modellen valde ledningen att tillsvidare 

avskaffa den. Testperioden visade att det skulle kunna finnas vinster med att klinisk kemi 

fortsatte vara en resultatenhet och debitera klinikerna efter vilka prover de beställer. Detta 

för att klinikerna ska arbeta mer kostnadsmedvetet och inte beställa fler prover än vad de 

faktiskt kan motivera medicinskt. Att Länssjukhuset Kalmar väljer att inte använda sig 

av internprissättning beror även på att det blir en administration, en byråkrati som tar både 

tid och kraft och det har inte varit lätt för Länssjukhuset Kalmar att hitta en fungerande 

och tydlig interndebiteringsmodell som är trovärdig för verksamheten som samtidigt är 

möjlig att med rimlig insats underhålla och analysera. En bra modell för internprissättning 

anser intervjuade controller vara ett sätt att öka kostnadsmedvetenheten i verksamheten14. 

 

4.2.4   Länssjukhuset Kalmar - Ekonomisk medvetenhet 
Ekonomichefen15 påtalar att sjukhuset är mycket beroende av att de som arbetar i vården 

inte slösar med resurser så därför bör en viss kostnadsmedvetenhet finnas. I dagsläget tror 

ekonomichefen att personalen är hyfsat kostnadsmedvetna, men inte med allt. 

Sjukhuschefen beskrev på ett observerat basenhetschefsmöte att i ett fall hade läkare valt 

en behandlingsmetod som var fem gånger dyrare än vad likvärdigt behandlingsalternativ 

var, detta i brist på ekonomisk kunskap. Detta som ett exempel på att personal behöver 

bli mer medvetna. Länssjukhuset Kalmar har inte råd med denna typ av kostnader särskilt 

                                                
14 Lokrantz, C., 2016. Controller för Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (8 

Mars 2016). Gunnarsson, Ö., 2016. Controller för Barn- och Ungdomskliniken 

[Intervju] (17 Mars 2016). 
15 Jacobsson, L., 2016. Ekonomichef [Intervju] (4 Februari 2016). 
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som de förväntar sig kraftigt ökade kostnader för det kommande året16. På Landstingets 

intranät “Navet” beskrivs att medarbetare ska vara delaktiga i planering och 

budgetuppföljning och handskas med landstingets medel på ett klokt vis. 

 

4.2.5   Barn- och Ungdomskliniken - Kostnader 
Barn- och Ungdomskliniken arbetar framförallt efter budget och kostnadsutveckling som 

sina finansiella mål. De mäter även produktion såsom antal besök, läkarbesök, 

mottagningsbesök, antalet vårddygn och vårdtillfällen men där finns inga fastställda mål 

att arbeta efter17. Basenhetschefen på Barn- och Ungdomskliniken berättar att det är få 

kostnadsposter de faktiskt kan påverka. Kostnadsposten för personal och utbildning utgör 

de poster som faktiskt går att påverka från chefernas håll om dock än svåra att påverka. 

Det är ännu svårare att påverka kostnadsposten för köpt vård från andra landsting, 

medicinskt material, läkemedel och hyra eftersom dessa poster ofta är nödvändiga för att 

kunna erbjuda en hög vårdkvalitet18. För kostnadsposten köpt vård kan Barn- och 

Ungdomskliniken dock se till så att barnet som är i behov av vård av annat landsting får 

vård av rätt landsting vilket innebär att de i första hand om möjligt får vård av de landsting 

som Länssjukhuset Kalmar har avtal med. Barn- och Ungdomskliniken arbetar med att 

bevaka och följa kostnadsposten köpt vård då den tenderar att variera mycket. I vissa fall 

har även budgeten erhållit tillskott när denna post beräknats bli extra hög. Målet för 

kostnadsutveckling är att den ska ligga på jämn nivå19. Kostnadsposten för personal som 

står för ca 80 % av kostnaderna på Barn- och Ungdomskliniken går att påverka genom att 

försöka undvika bemanningsföretag, kvalificerad övertid och liknande åtgärder 

                                                
16 observation, 160421 
17 Gunnarsson, Ö., 2016. Controller för Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (17 Mars 

2016). 
18 Hjalmarsson, B., 2016. Basenhetschef på Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (11 

Februari 2016). 
19 Gunnarsson, Ö., 2016. Controller för Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (17 Mars 

2016). 
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(Hjalmarsson, 2016). Men trots att det går att påverka kostnadsposten för personal så är 

den svår att påverka och kräver därför mycket tid för diskussion20. 

 

4.2.6   Barn- och Ungdomskliniken - Personalens ekonomiska medvetenhet 

Barn- och Ungdomsklinikens basenhetschef har uppfattningen att de anställda på kliniken 

inte har stor insyn i klinikens ekonomiska situation. Hon menar att de anställda litar på 

att cheferna hanterar ekonomin på bästa sätt och behöver därför inte axlas med ekonomisk 

information. Hon beskriver att de har tillräckligt med arbete att göra redan som det är. 

Vid årsskiftet firade de dock med tårta för att kliniken hade hållit sig inom budget. Även 

om Barn- och Ungdomsklinikens basenhetschef inte anser att de anställda behöver så 

mycket ekonomisk information tycker hon ändå att samtliga anställda känner till att det 

är brist på pengar och att de behöver spara och vara rädda om det de har21. Controllern 

för Barn- och Ungdomskliniken har svårt att säga hur den ekonomiska medvetenheten 

hos personalen ser ut på Barn- och Ungdomskliniken, detta eftersom controllern inte 

träffar dem i sitt dagliga arbete22. Barn- och Ungdomsklinikens basenhetschef anser att 

personalens medvetenhet främst rör personalkostnader, att försöka undvika användandet 

av till exempel bemanningsföretag, samt kostnader för olika medicinska material, utöver 

detta är den ekonomiska medvetenheten hos personalen troligen inte så hög. Om posten 

för till exempel medicinskt material ökar tar de upp just den frågan med personalen för 

att se varför det har ökat. De tar alltså upp ekonomiska situationer efter hand som de blir 

aktuella. Om det inte hänt något annorlunda som inte gått att förutse behövs ekonomisk 

information inte förmedlas till de anställda enligt Barn- och Ungdomsklinikens 

basenhetschef. Det finns således en ekonomisk medvetenhet hos personalen om att det är 

                                                
20 Gunnarsson, Ö., 2016. Controller för Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (17 Mars 

2016). 

 
21 Hjalmarsson, B., 2016. Basenhetschef på Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (11 

Februari 2016). 
22 Gunnarsson, Ö., 2016. Controller för Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (17 Mars 

2016). 
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brist på pengar och personalen vet att det är genom att spara på personalkostnader som 

kliniken kan påverka sitt resultat enligt basenhetschefen23. Det ekonomiskt intresse hos 

anställda tror controllern för Barn- och Ungdomskliniken varierar mellan individer. Han 

anser att personalen säkert kan bli bättre på att tänka mer ekonomiskt, att bli mer 

medveten om ekonomin. Han tycker dock det är svårt att uttala sig mer specifikt i detta 

då han inte har någon egentlig uppfattning om personalens existerande 

kostnadsmedvetenhet. Vidare menar controllern för Barn- och Ungdomskliniken att han 

anser det vara en fördel om personalen är mer medveten, att de vet vad olika saker kostar 

som köps in och används24. Läkare på Barn- och Ungdomskliniken har även en viss 

kostnadsmedvetenhet vad det gäller behandlingar och läkemedel enligt Barn- och 

Ungdomsklinikens basenhetschef. När behov av extra dyra behandlingar och läkemedel 

uppstår informerar de basenhetschefen. Men detta tillhör en kostnadspost som är svår 

påverka, men dialog om denna kostnad finns dem emellan för informationsmässiga skäl25.  

 

Under intervjuer med sköterskor på Barn- och Ungdomskliniken uttrycks en önskan om 

mer ekonomisk information av alla fyra respondenter. En av sjuksköterskorna uttrycker 

också en önskan om information gällande resursfördelning, vad pengar går till och varför. 

Samma sköterska förklarar att det ibland känns bakvänt att det finns finansiella medel till 

vissa saker men inte till andra. Ett exempel sköterskan själv tar upp är att det finns 

finansiella medel för att inreda patientrummen med exempelvis gardiner eller 

fönsterlampor men inte för att bygga ut då det är trånga lokaler på flera ställen. Finansiella 

medel finns inte heller för att höja sjuksköterskornas löner, vilket de alla är eniga i behövs. 

Mest behövs detta för rekrytering av sjuksköterskor och för att få dem att vilja stanna kvar 

i organisationen. Eftersom upplärningstiden är lång, speciellt på den neonatala 

                                                
23 Hjalmarsson, B., 2016. Basenhetschef på Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (11 

Februari 2016). 
24 Gunnarsson, Ö., 2016. Controller för Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (17 Mars 

2016). 
25 Hjalmarsson, B., 2016. Basenhetschef på Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (11 

Februari 2016). 
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avdelningen anser personalen att arbete för att behålla befintlig personal borde prioriteras. 

Alla fyra sköterskor berättar att det är brist på sjuksköterskor och att detta problem med 

bemanning är tärande och har resulterat i flera sjukskrivningar vilket gör det ytterligare 

tufft att bemanna26. 

 

Sköterskorna på Barn- och Ungdomskliniken anser inte att de är begränsade eller 

hindrade i sitt arbete på grund av ekonomiska begränsningar. En sjuksköterska på 

Neonatalavdelningen säger att eftersom det är akutvård de sysslar med går det inte att 

spara in på vissa saker. Sköterskorna har en ganska god uppfattning om hur resultatet för 

kliniken såg ut förra året, eftersom de fick tårta för att fira att de hade en lägre kostnad än 

vad det var budgeterat för27. Läkare på Barn- och Ungdomskliniken berättade att de 

försöker använde de billigaste alternativen gällande mediciner och behandlingar, dock 

fanns en svårighet gällande mediciner då det inte finns lika många sorter att välja på när 

det gäller barnmediciner. Detta eftersom det krävs mer av läkemedelsbolagen för att få 

medicin godkänd för barn. Läkarna berättar också att de inte känner sig begränsade på 

grund av ekonomiska orsaker men att de såklart önskade mer resurser till framförallt 

jourpersonal28. 

 

                                                
26 Undersköterska, 2016. Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (30 Mars 2016). 

Sjuksköterska, 2016. Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (30 Mars 2016). 

Sjuksköterska, 2016. Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (30 Mars 2016). 

Sjuksköterska, 2016. Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (30 Mars 2016). 
27 Undersköterska, 2016. Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (30 Mars 2016). 

Sjuksköterska, 2016. Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (30 Mars 2016). 

Sjuksköterska, 2016. Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (30 Mars 2016). 

Sjuksköterska, 2016. Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (30 Mars 2016). 
28 Läkare, 2016. Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (19 April 2016). (Läkare, 2016. 

Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (19 April 2016). 
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4.2.7   Barn- och Ungdomskliniken - Styrmodell 
Barn- och Ungdomskliniken har ett styrkort som de arbetar med enligt controllern för 

Barn- och Ungdomskliniken. Nedan ses en bild av Barn- och Ungdomsklinikens 

balanserade styrkort. Bilden är hämtad från Länssjukhusets intranät, Navet. 

 

Figur 15. Balanserat styrkort för Barn- och Ungdomskliniken 
 

Utifrån ovanstående styrkort ses kostnadseffektiv vård som ett mål för kliniken, 

aktiviteten som ska hjälpa till att nå detta mål är kostnadsmedvetenhet hos medarbetare. 

Arbetet med det balanserade styrkortet är controllern inte inblandad i utan utförs och 

används av Barn- och Ungdomsklinikens chefsläkare, basenhetschef och 1:a linjechefer. 
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Dock händer det att styrkortet tas upp och gås igenom i möten med sjukhusledningen där 

bland andra sjukhuschef, ekonomichef och controllern sitter med29. På frågan om Barn- 

och Ungdomsklinikens basenhetschef använder det balanserade styrkortet i sitt arbete 

svarar hon att hon försöker ha det som en grund i arbetet30. Under en observerad 

arbetsplatsträff för läkare på Barn- och Ungdomskliniken31 skedde en diskussion kring 

att klinikens mål var otydliga för dem. Vissa läkare menade att de i viss mån känner till 

målen för kliniken medans andra nekade till kännedom kring målen för Barn- och 

Ungdomskliniken.  

 

4.2.8   Anestesi- och Intensivvårdskliniken - Kostnader 
Basenhetschefen för Anestesi- och Intensivvårdskliniken32 berättar att kliniken inte har 

någon balanserad budget och har inte haft det på flera decennier. Kliniken går minus cirka 

19 miljoner varje år, och målet för dem är därför att inte gå mer minus än de 19 miljoner 

som de årligen brukar gå minus33. Årens resultat kan dock lätt bli missvisande. 

Exempelvis saknade Anestesi- och Intensivvårdskliniken läkare för en längre period. 

Därmed blev kostnader för läkare mindre än beräknat vilket påverkar resultatet positivt. 

Antalet arbetade timmar var även det lägre än planerat vilket i sin tur kan ha påverka 

patienter och kollegor. Anestesi- och Intensivvårdsklinikens budget uppdaterades senast 

för ca 10 år sedan, efter det är endast små förändringar gjorda som till exempel justering 

för löner34. Enligt Lokrantz har Anestesi- och Intensivvårdskliniken sedan budgeten sattes 

                                                
29 Gunnarsson, Ö., 2016. Controller för Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (17 Mars 

2016). 
30 Hjalmarsson, B., 2016. Basenhetschef på Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (11 

Februari 2016). 
31 Observerat möte 160419 
32 Loo, S., 2016. Basenhetschef på Anestesi- och intensivvårdskliniken [Intervju] (29 
Februari 2016).) 
33 Loo, S., 2016. Basenhetschef på Anestesi- och intensivvårdskliniken [Intervju] (29 
Februari 2016).) 
34 Lokrantz, C., 2016. Controller för Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (8 

Mars 2016). 
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vuxit och därför vuxit ur sin budget och gick förra året minus ca 19 miljoner. Att kliniken 

går minus beror till stor del på tjänster som inte är inlagda i budget men som ändå fått 

godkänt från sjukhusledningen, därav är det negativa resultatet ingen överraskning för 

någon35. Kostnaderna ökar fort flera miljoner när det behövs mer personal än den som är 

budgeterad sedan innan. Eftersom budgeten är svår att påverka har Anestesi- och 

Intensivvårdskliniken därför istället valt att arbeta med kontrollerad kostnadsutveckling. 

Målet för kostnadsutveckling är att kostnaderna får ha ökat maximalt 3,5% gentemot 

föregående år36. 

 

Kliniken försöker använda resurser effektivt men om de arbetar mer effektivt leder det 

till mer arbete vilket gör att de får fråga sig själva vad de vinner på att vara mer effektiva. 

Stora kostnader för Anestesi- och Intensivvårdskliniken består av personal, stora förråd 

och dyra läkemedel37. Personalen är den största kostnaden för Anestesi- och 

Intensivvårdskliniken. Detta är en kostnadspost som går att påverka genom att se till bland 

annat jourkostnader för läkare och kostnader för bemanningsföretag, rätt person för rätt 

uppgift, samt uppdaterade scheman. För övrigt behöver grundverksamhet ha en viss 

bemanning som inte går att påverka38. 

 

4.2.9   Anestesi- och Intensivvårdskliniken - Personalens ekonomiska medvetenhet 
Controllern på Anestesi- och Intensivvårdskliniken anser att personalen överlag är 

kostnadsmedvetna. Personalen som arbetar på vårdavdelningarna har dock inte lika 

mycket tankar kring kostnader för köpt vård som chefer längre upp i organisationen. 

Personalens kostnadsmedvetenhet rör främst kostnader som de själva kan påverka så som 

                                                
35 Loo, S., 2016. Basenhetschef på Anestesi- och intensivvårdskliniken [Intervju] (29 
Februari 2016).) 
36 Lokrantz, C., 2016. Controller för Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (8 

Mars 2016). 
37 Loo, S., 2016. Basenhetschef på Anestesi- och intensivvårdskliniken [Intervju] (29 
Februari 2016).) 
38 Lokrantz, C., 2016. Controller för Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (8 

Mars 2016). 
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exempelvis inköp till trivselutrymmen och materialåtgång. Intensivvårdskliniken har som 

exempel vid tillfällen satt upp prislappar på hyllorna i förråden för att öka 

kostnadsmedvetenhet när personalen tar fram material till en patient. Det som inte 

används får nämligen inte plockas tillbaka till förrådet igen utan slängs. Controllern anser 

också att ju högre upp i organisationen desto större övergripande ansvar vilket innebär 

ökad kostnadsmedvetenhet i ett större perspektiv (Lokrantz, 160308).   

 

Controllerna för Anestesi- och Intensivvårdskliniken förklarar att det ibland kommer 

mycket bra kostnadsbesparingsförslag från personalen som är genomtänkta så att de 

passar verksamheten. Ibland när ekonomienheten kommer med förslag kan de mötas av 

motstånd eftersom personalen inte alltid känner att förslagen är anpassade för 

verksamhetens dagliga arbete. Ofta vill personalen mycket och intresset är stort vad det 

gäller kostnadsbesparingar, men att personalen ibland kan känna sig maktlösa, att det inte 

spelar någon roll vad de gör eftersom det är så svårt att påverka kostnader39.  

 

Basenhetschefen för Anestesi och Intensivvårdskliniken beskriver att hon anser att 

personalen är rätt så kostnadsmedvetna gällande material men i mindre grad gällande 

personalkostnader. Personalsituationen med bemanningsproblematik upplever 

basenhetschefen att de anställda kan ha svårt att förstå. Basenhetschefen beskriver att 

hennes uppfattning är att personalen tror att kliniken har större bestämmanderätt än vad 

de faktiskt har rörande hur mycket personal kliniken kan anställa. Basenhetschefen tror 

inte att ökad information till personalen i detta ämne löser några problem, irritationen 

kommer fortfarande kvarstå då de tycker att kliniken är underbemannad, särskilt då de 

har mycket att göra. I vardagen anser hon inte att personalen slösar med resurserna. I 

valsituationer menar basenhetschefen att personalen använder billigare material om 

möjligt och att de väljer att inhandla större partier när det lönar sig. Personalen informeras 

inte i så stor grad om kostnader eftersom arbetet ändå måste utföras. Eftersom 

                                                
39 Lokrantz, C., 2016. Controller för Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (8 

Mars 2016). 
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kostnadsutvecklingen är relativt låg för Anestesi- och Intensivvårdskliniken har de inte 

behövt göra några större åtgärder, men om denna trend ändras framöver får de se över 

den ekonomiska biten och ekonomisk medvetenhet mer noggrant40. Basenhetschefen 

beskriver att personalen anser att kliniken i vissa fall slösar resurser på vissa saker så som 

exempelvis då resor och boende ska bokas i samband med en kurs på annan ort. Avtal gör 

att landstinget måste boka via en viss aktör som inte alltid har de billigaste lösningarna. 

Irritation kring detta uppstår lätt då personalen tycker detta är slöseri när de har en stark 

önskan om ökad bemanning som det i dagsläget inte finns finansiella resurser till. 

Basenhetschefen för Anestesi- och Intensivvårdskliniken tror inte att personalen vill ha 

mer ekonomisk information. Hon menar att verksamheten rullar på ändå och påtalar att 

personalen ofta förknippar ekonomisk information med besparingar och som hon 

uppfattar det slutar personalen att lyssna när ekonomisk information kommuniceras.  

 

Även att personalen anser att de får tillräcklig med ekonomisk information hade ingen av 

de intervjuade i personalen någon uppfattning om hur resultatet för kliniken blev 

föregående år. Sköterskorna nämnde att de önskar få tydlig och konkret information, 

gärna med exempel om det gäller kostnader för olika förbrukningsmaterial så de lättare 

kan agera på ett kostnadsmedvetet sätt i vardagen. En läkare beskrev att ekonomi inte är 

något denne tänker på särskilt mycket mer än att olika läkemedel kostar olika mycket. En 

sköterska menade att ekonomisk information gällande kliniken var mer intressant än 

kostnad/intäkt för landstinget i stort. Ingen av de intervjuade kände sig begränsade i sitt 

arbete på grund av kostnadsbesparingar eller liknande. De nämner bara kort att de 

självklart har en budget och om en maskin går sönder måste det äskas pengar till en ny 

vilket kan vara en relativt långdragen process41. 

                                                
40 Lokrantz, C., 2016. Controller för Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (8 

Mars 2016). 
41 Läkare, 2016. På Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (22 Mars 2016). 

Läkarsekreterare, 2016. Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (29 Mars 2016). 

Sjuksköterska, 2016. Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (29 Mars 2016). 
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4.2.10   Anestesi- och Intensivvårdskliniken - Styrmodell 
Anestesi och Intensivvårdskliniken har ett balanserat styrkort, controllern för Anestesi- 

och Intensivvårdskliniken använder inte detta i sitt dagliga arbete och är därför osäker på 

om det används för att nå ut till personalen. Styrkortet används i dialog med 

sjukhusledning och sjukhuschef, men efter det avstannar troligen styrkortets användning 

för Anestesi- och Intensivvårdskliniken42. Arbetet med det balanserade styrkortet utförs 

främst av Anestesi- och Intensivvårdsklinikens basenhetschef och 1:a linjechefer. 

Basenhetschefen för Anestesi och Intensivvårdskliniken påtalar att hon försöker använda 

det balanserade styrkortet i sitt arbete som chef, men att de mål som sätts upp ofta är svåra 

att mäta och att det ibland saknas åtgärder för att de faktiskt ska nå upp till de satta målen. 

 

                                                
Sjuksköterska, 2016. Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (29 Mars 2016). 

Sjuksköterska, 2016. Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (29 Mars 2016). 
42 Lokrantz, C., 2016. Controller för Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (8 

Mars 2016). 
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Figur 16. Balanserat styrkort för Anestesi- och Intensivvårdskliniken 
 

Styrkortet innehåller endast ett fåtal mål och mått. En ekonomisk aktivitet på styrkortet 

är att öka kostnadsmedvetenheten hos medarbetarna för att arbeta mot målet ekonomi i 

bästa möjliga balans med uppdraget. Inga åtgärder har dock vidtagits för att 

kostnadsmedvetenheten ska öka. När styrkortet sedan utvärderas vilket det gör en gång 

per år saknas möjlighet att se om medarbetarna faktiskt blivit mer kostnadsmedvetna eller 

ej och hur det har påverkat målet som i sig är svårt att mäta. Måttet för detta mål är att 

ställa kostnader mot antalet operationer. Åtgärder för att påverka utfallet är svåra eftersom 

operationer måste utföras där personal och material behövs. Basenhetschefen är nöjd med 

de mål som styrkortet innehåller, men påtalar att de inte är så konkreta som hon önskar43. 

En av 1:a linjecheferna beskriver att denne använder styrkortet i sitt arbete men att målen 

upplevs vara svåra att följa upp. En annan av 1:a linjecheferna beskriver att styrkortet  inte 

                                                
43 Loo, S., 2016. Basenhetschef på Anestesi- och intensivvårdskliniken [Intervju] (29 
Februari 2016).) 



 

 

 

  71 (129) 
 

används i dennes arbete44. Controllern för Anestesi- och Intensivvårdskliniken förklarar 

att det är svårt att hitta bra ekonomiska mål som kan användas för att styra mot. Mycket 

arbete kvarstår därför för Anestesi- och Intensivvårdskliniken i arbetet med det 

balanserade styrkortet45. 

 

4.3   Kommunikationsstrategi 
4.3.1   Kommunikationen på Länssjukhuset Kalmar 

Sjukhuschefen får ekonomisk information och uppdrag 

från förvaltningschefen, som sjukhuschefen sedan 

förmedlar ned i organisationen. För att förmedla 

ekonomisk information upprättar ekonomichefen möte 

med basenhetschefer och 1:a linjechefer. Dessa i sin tur 

förmedlar den ekonomiska informationen till personalen. 

Arbetsplatsträffar, där 1:a linjechefer samlar personal till 

möte är också ett forum för ekonomisk information, men det 

är ofta andra frågor som prioriteras på dessa möten46. Rapportering uppåt sker genom att 

ekonomisk information rapporteras till sjukhuschefen via ekonomichefen från 

controllern. Den ekonomiska informationen finner controllern framför allt i 

ekonomisystemet. Data så som transaktioner hämtas in där automatiskt från systemet47. I 

bilaga 4 återfinns kommunikation i linjen Länssjukhuset Kalmar som är en 

kommunikationspolicy där nivå, forum, verktyg och målgrupp för olika möten för 

kommunikation presenteras.  

                                                
44 1:a-linjechef, 2016. Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (19 April 2016). 
45 Lokrantz, C., 2016. Controller för Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (8 

Mars 2016). 
46 Jacobsson, L., 2016. Ekonomichef [Intervju] (4 Februari 2016). 
47 Lokrantz, C., 2016. Controller för Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (8 

Mars 2016). Gunnarsson, Ö., 2016. Controller för Barn- och Ungdomskliniken 

[Intervju] (17 Mars 2016). 

Figur 17. Tema  

Kommunikationsstrategi 
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4.3.2   Kommunikation på Barn- och Ungdomskliniken 
Controllern för Barn- och Ungdomskliniken berättar att hans uppdrag är att bevaka 

ekonomin och informera om ekonomin till de olika cheferna på klinikerna. Det är sedan 

chefernas ansvar att informera vidare ned i organisationen. Controllern beskriver att han 

inte har någon egentlig uppfattning om var den ekonomiska informationen han delger 

cheferna tar vägen efter att han lämnat den till dem48. Controllern träffar Barn- och 

Ungdomskliniken en gång per månad tillsammans med PA-konsulten (personalansvarig), 

basenhetshetschef samt 1:a linjecheferna. I dessa möten går de igenom ekonomi och 

personalsituationen utifrån en månadsrapport som controllern tagit fram. 

Månadsrapporten presenteras med hjälp av en PowerPoint presentation där det 

ekonomiska läget rörande bland annat sammanställningar för personalkostnad, kostnad 

för läkemedel, köpt vård, material och intäkter presenteras översiktligt. Vissa delar kräver 

mer diskussion som till exempel personalkostnader. Utöver upplägget för rapporten 

diskuteras även andra frågor som rör kliniken som basenhetschefen eller 1:a linjecheferna 

känner att de vill ta upp med controllern eller PA-konsulten. Vid behov hålls fördjupande 

möten där endast en avdelning för kliniken diskuteras på en djupare nivå49.  

 

Sköterskorna på Barn- och Ungdomskliniken berättar alla att de får den mesta 

ekonomiska informationen genom arbetsplatsträffar och genom intranätet “Navet”. De 

berättar också att de ibland själva letar reda på informationen de söker. De flesta av dem 

önskar mer ekonomisk information, speciellt information som kan hjälpa dem att arbeta 

kostnadsmedvetet. Till exempel vad olika saker kostar i förhållande till varandra för att 

                                                
48 Gunnarsson, Ö., 2016. Controller för Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (17 Mars 

2016). 
49 Gunnarsson, Ö., 2016. Controller för Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (17 Mars 

2016). 
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kunna ta bättre beslut i deras dagliga arbete50. Under intervju med två läkare från Barn- 

och Ungdomskliniken51 berättar de att de blir informerade om det ekonomiska läget cirka 

en gång per år. Detta anser de vara tillräckligt, mer information skulle inte påverka något 

beslut eftersom de ändå måste göra sitt arbete som kostar vad det kostar. De flesta beslut 

som tas grundas inte på en ekonomisk bakgrund utan på en medicinsk bakgrund. Det finns 

dock vissa beslut där ekonomisk information kan spela in så som val av läkemedel. För 

dessa beslut anser läkarna att de besitter tillräckligt med  ekonomiska kunskap samt att 

de har tillgång till den information de behöver angående detta52. 

 

4.3.3   Kommunikation på Anestesi- och Intensivvårdskliniken 
Anestesi- och Intensivvårdsklinikens basenhetschef påtalar att de inte talar så mycket 

ekonomi med sin personal, ekonomi har exempelvis ingen egen punkt på 

arbetsplatsträffen53. Viss information ska personalen inte behöva ta del av anser Anestesi- 

och Intensivvårdsklinikens basenhetschef. Som till exempel att kliniken går minus i sitt 

resultat varje år är inget som basenhetschefen vill förmedla till de anställda eftersom hon 

anser att det inte känns särskilt uppmuntrande för dem att höra54. 

 

All personal som intervjuades, 3 sjuksköterskor, 1 läkarsekreterare och 1 läkare beskriver 

att de får den ekonomiska informationen genom mail och möten men också genom 

landstingets intranät “Navet”. En sköterska nämner att hennes arbetsuppgifter som bland 

                                                
50 Undersköterska, 2016. Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (30 Mars 2016). 

Sjuksköterska, 2016. Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (30 Mars 2016). 

Sjuksköterska, 2016. Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (30 Mars 2016). 

Sjuksköterska, 2016. Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (30 Mars 2016). 
51 Läkare, 2016. Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (19 April 2016). Läkare, 2016. 

Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (19 April 2016). 
52 Läkare, 2016. Barn- och Ungdomskliniken [Intervju] (19 April 2016). 
53 Loo, S., 2016. Basenhetschef på Anestesi- och intensivvårdskliniken [Intervju] (29 
Februari 2016).) 
54 Loo, S., 2016. Basenhetschef på Anestesi- och intensivvårdskliniken [Intervju] (29 
Februari 2016).) 
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annat handlar om att beställa olika ortopediska produkter såsom proteser och liknande 

kräver mer information. Den information sjuksköterskan behöver letar hon själv reda på, 

då framförallt via leverantörer och liknande när det handlar om prisuppgifter. En läkare 

nämner att information också kan komma från kollegor. De fyra intervjuade är eniga i att 

de får tillräckligt med ekonomisk information och om de behöver mer information letar 

de själva reda på den55. 

 

4.3.4   Observerade möten 

Gemensamma observerade möten  

Två observerade möten inkluderade alla kliniker på sjukhuset, administrationen 

informerar samt basenhetschefsmöte. Således skedde observation av Barn- och 

Ungdomskliniken och Anestesi- och Intensivvårdskliniken samtidigt. Dessa möten 

presenteras nedan. 

 

Administrationen informerar 160420 

Samtliga 1:a linje chefer, Sjukhuschef, Ekonomichef, Controller 

Detta möte syftade till att informera alla 1:a linjechefer från alla kliniker om nuvarande 

läge gällande ekonomi, personal, utveckling och resurser. Det fanns flera ämnen på 

agendan men de som framträdde starkast var personalkostnaden som hade ökat med 15 

000 timmar jämfört med februari året innan, detta i alla olika yrkesgrupper. Trots att det 

finns en brist på sjuksköterskor hade kostnaden för personalen ökat framförallt i form av 

ökat antal arbetade timmar.  

 

                                                
55 Läkare, 2016. På Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (22 Mars 2016). 

Undersköterska, 2016. Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (29 Mars 2016). 

Läkarsekreterare, 2016. Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (29 Mars 2016). 

Sjuksköterska, 2016. Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (29 Mars 2016). 

Sjuksköterska, 2016. Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (29 Mars 2016). 

Sjuksköterska, 2016. Anestesi- och Intensivvårdskliniken [Intervju] (29 Mars 2016). 



 

 

 

  75 (129) 
 

Andra ämnen som togs upp var utbildningar för utvecklande ledarskap, 

förbättringsprogram gällande den administrativa enhetens stöd till klinikerna. 

Ekonomichefen informerade också om det ekonomiska läget. Mötets fokus låg alltså på 

att sjukhusledningen informerade 1:a linjecheferna om det ekonomiska läget, dialogen 

var därför knapp och inga nya beslut togs under mötet. Mötet syftade mer åt att ge 1:a 

linjecheferna underlag för vidare kommunikation och kunskap att kunna fatta relevanta 

beslut för sin respektive klinik, avdelning och mottagning i andra forum.  

 

Basenhetschefsmöte 160421 

Samtliga Basenhetschefer, Sjukhuschef, Ekonomichef, Controller 

Detta möte syftade likt det mötet ovan att informera från den administrativa enheten till 

klinikerna, denna gång till basenhetscheferna. De olika ämnena som togs upp var ungefär 

de samma som på mötet beskrivet ovan. Till detta så informerade också en kurator om 

hur klinikerna ska arbeta med att hjälpa personer som upplever våld i nära relationer. 

Mötet syftade således att sjukhusledningen informera basenhetschefernas, likt det möte 

de höll med 1:a linjecheferna, administrationen informerar. Kommunikationen var till 

mycket envägskommunikation från sjukhusledningens sida, men basenhetscheferna tog 

sig friheten att i vissa fall ifrågasätta och ge förslag till sammanhanget. Inga nya beslut 

togs vid detta möte utan mötet syftade huvudsakligen endast till att informera 

basenhetscheferna om det ekonomiska läget.  
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Diagram 1. Basenhetschefsmöte 
 

I diagrammet ovan visas resultatet från observationen som är gjord på 

basenhetschefsmötet. Diagrammet visar hur mycket de olika personerna som medverkade 

på mötet delade med sig av ekonomisk information procentuellt i relation till hur mycket 

ekonomisk information som förekom. Utifrån diagrammet syns en tydlig fördelning, 

sjukhuschefen och ekonomichefen är de som delar med sig av mest ekonomisk 

information. Det är även de två som håller i mötet. De personer som inte bidrog med 

ekonomisk information står i listan till höger tillsammans med de andra som bidrog med 

ekonomisk information men syns inte i diagrammet.  
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Diagram 2. Administrationen informerar 
 

Ovan visas ett diagram från mötet, administrationen informerar. Mötet är beskrivet lite 

längre upp i texten. I detta diagram kan samma sak utläsas som på basenhetschefsmötet, 

sjukhuschefen och ekonomichefen är de som i första hand förmedlar ekonomisk 

information. Mötets syfte var att informera 1:a linjecheferna kring de olika administrativa 

stöden som finns i den administrativa enheten (resurs, personal, ekonomi och utveckling). 

Under mötet fanns det inte något utrymme för någon diskussion utan sjukhuschefen samt 

ekonomichefen informerade till största del hur det ekonomiska läget såg ut. De pratade 

mycket om att trots bristen på sjuksköterskor så hade de arbetade timmarna under februari 

ökat mycket i jämförelse med året innan.  

 

 

Observerade möten på Barn- och Ungdomskliniken 

Resultatdialog Barn- och Ungdomskliniken 160224 

Sjukhuschef, Ekonomichef, Controller, PA-ansvarig, Basenhetschef och 1:a linjechefer. 

Under mötet diskuterades förra årets resultat som jämfördes mot budget. Målet för nästa 

år beskrevs som att minska kostnadsutveckling på kort och lång sikt. Problem med 

bemanning diskuterades också under mötet, kliniken behöver hitta nya lösningar vad det 
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gäller bristen på sjuksköterskor. En snabb diskussion fördes kring hur media belyser olika 

politiska beslut och att det sedan vinklas. Eftersom landstingen begär en minskad 

kostnadsutveckling krävs nya lösningar, under en sådan förändring är det lätt för media 

att vinkla så att allmänheten och personalen tror att många måste gå från sina jobb. Under 

mötet diskuterades detta och sjukhuschefen rådde basenhetschefen att lugna sin personal, 

dock är det skarpt läge, kostnadsutvecklingen måste minska men inte i första hand genom 

att låta personal gå. Under resultatdialogen uppmanade sjukhuschefen basenhetschefen 

och 1:a linjecheferna att återkomma till sjukhusledningen med besparingsförslag. 

Sjukhuschefen påtalade att han eftersöker större kostnadsbesparingar i och med rådande 

ekonomiska situation och prognostiserat kritiskt läge. Sjukhuschefen uppmanade 

cheferna att tänka ett steg längre än de brukar och att de sedan återkommer med kreativa 

förslag. På mötet diskuterades inga nya kostnadsförslag, sjukhusledningen informerade 

cheferna om vilka förväntningar sjukhusledningen har på cheferna på kliniken för att 

kliniken ska kunna möta kommande framtid. 

 

 Förutom resultatdialog sker en verksamhetsdialog i början på varje år där fokus är året 

som gått och utmaningar för kommande år. Efter sommaren sker en planeringsdialog för 

uppföljning av pågående år samt planering för kommande år och dess utmaningar. 

 

 

 

Veckomöte Barn- och Ungdomskliniken 160229  

Basenhetschef samt 1:a linje chefer 

Varje vecka på måndagsmorgonen träffar basenhetschefen alla 1:a linjechefer och går 

igenom kommande vecka. På detta möte var de olika ämnena som kom upp bland annat 

inköp av inventarier samt kommande ledningsgruppsmötes agenda. Mötet syftade främst 

till att veta vad de olika cheferna har för gemensamma och individuella aktiviteter under 

veckan som kommer samt om de behöver boka upp mer tid med varandra för att diskutera 

något specifikt som händer fram över. Mötet syftade inte till att besluta kring några större 

och viktigare frågor, men små frågor kunde besvaras mellan cheferna. Om behov av 
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diskussion av större frågor där beslut behöver diskuteras och fattas bokas ett separat möte 

in för detta.   

 

 

Ledningsgruppsmöte Barn- och Ungdomskliniken 160322  

4 1:a linje chefer, 4 läkare, 1 sköterska samt basenhetschef. 

Ledningsgruppsmötet gick av stapeln på Högalids Folkhögskola, där träffades 

ovanstående personer under en hel dag och det främsta ämnet på agendan kretsade kring 

målet med den minskade kostnadsutvecklingen. Diskussion fördes kring olika lösningar 

och tankar kring det. En del faktiska förslag diskuterades samt hur vårdkvaliteten inte ska 

bli lidande på grund av att kostnader ska minskas. Den minskade kostnadsutvecklingen 

diskuterades både på kliniknivå men även på landstingsnivå. Under mötet observerades 

både informationsförmedling från basenhetschefen till de andra mötesdeltagarna om det 

ekonomiska läget men också en diskussion fördes kring hur de skulle nå upp till målet 

med minskad kostnadsutveckling.  

 

 
Diagram 3. Ledningsgruppsmöte Barn- och Ungdomskliniken 
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Ovan visas ett diagram över ledningsgruppsmötet där synliggörs hur mycket var och en 

som deltog på mötet bidrog med ekonomisk information i förhållande till det totala 

informationsutbytet gällande ekonomisk information. 

 

Ekonomi- och PA-möte Barn- och Ungdomskliniken 160329  

4 1:a linjechefer, 1 controller, 1 PA-konsult samt basenhetschef. 

Ekonomi- och PA-möte hålls fyra gånger om året och syftar till att informera kliniken om 

det ekonomiska läget för det föregående kvartalet. Kostnader jämförs mot budget och ger 

kliniken en bild av hur de ligger till hittills. Störst fokus fick personalkostnader, arbetade 

timmar, övertidstimmar och sjukfrånvaro. En liten del av detta möte gick också åt till att 

diskutera de bemanningsproblemen som finns. Mötet syftade således främst till att 

ekonomisk information skulle förmedlas till 1:a linjechefer samt basenhetschef. Den 

ekonomiska informationen presenterades under mötet i form av rapporter bestående av 

mestadels siffror. Mötets forum gav stor möjlighet för PA-konsult och controller att 

förklara dessa rapporter för 1:a linjechefer och basenhetschef så att eventuella frågor 

kring vissa kostnadsposter kunde redas ut på plats under mötets gång. Mötet gav därför 

underlag för cheferna i deras vidare arbete under det kommande kvartalet. Informationen 

de erhöll under detta möte ligger till stor grund för vilka beslut de kommer att ta under 

det kommande kvartalet för att kliniken ska styras i rätt riktning.  

 

 

Basenhetsråd Barn- och Ungdomskliniken 160414 

Basenhetschef, facklig representant vårdförbundet, 1:a linjechefer 

Under detta möte diskuterades personalsituationen, ekonomi, patientsäkerhet samt 

arbetsmiljö. Mötet gick delvis ut på att den fackliga representanten skulle bli informerad 

om det ekonomiska läget. Under mötet gavs även tillfälle för basenhetschefen att 

diskutera det ekonomiska läget med 1:a linjecheferna vilket resulterade att vissa 

ekonomiska beslut togs under detta möte, i vissa fall i samråd med den fackliga 

representanten då det rörde personalfrågor så som arbetstider och ersättning. Under detta 

möte användes således den information basenhetschefen och 1:a linjecheferna erhållit 
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under tidigare möten sås om administrationen informerar, basenhetschefsmöte och 

ekonomi och PA-möte för att fatta vissa verksamhetsnära beslut.  

 

 

Arbetsplatsträff Barn- och Ungdomskliniken 160330 

1:a linje chef, Sjuksköterskor, Undersköterskor. 

Arbetsplatsträffen som observerades skedde på Neonatalavdelningen på Barn- och 

Ungdomskliniken. Där diskuterades olika ärenden, både personal och 1:a linjechef hade 

ämnen som de tog upp. Bland dessa ämnen fanns bemanning, schemafrågor samt en 

diskussion kring vilket material det var på de olika nappflaskorna som används samt vad 

de kostade och om de var engångs eller flergångs. Mötet hade ingen egen punkt för 

ekonomi, men inslag av ekonomi fanns i flera diskussioner. Ekonomiska beslut fattades 

rörande små besparingssituationer. Besluten som togs påverkar inga större 

kostnadsposter. Större kostnadsposter så som personal diskuterades ingående, men mer 

ur ett informationsmässigt skäl, så att alla medarbetare har erhållit samma information 

om det ekonomiska läget rörande personal, än att ta några faktiska beslut.  

 

 

 
Diagram 4. Arbetsplatsträff Neo Barn- och Ungdomskliniken 
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I diagrammet ovan visas vilka som bidrog med ekonomisk information under mötet. 1:a 

linjechefen bidrog alltså med 78% av den totala förmedlingen av ekonomisk information. 

 

Arbetsplatsträff läkare 160419 

Basenhetschef, chefssekreterare, läkare 

Ytterligare en arbetsplatsträff observerades, då med läkare på kliniken. Ämnen som 

diskuterades var bland annat resultat från en personalenkät, schemaläggning, arbetstider, 

telefontider, jourarbete samt mål för återbesök, nybesök och antal mottagningsbesök. Här 

syftade mötet främst till att låta läkarna ventilera resultatet från den personalenkät de 

nyligen deltagit i. Under diskussionen av denna framkom att flertalet läkare var osäkra på 

vilka mål som finns för kliniken. Ekonomi hade ingen egen punkt på agenda under mötet 

men blev aktuellt vid några tillfällen under diskussionerna som uppstod. Diskussionerna 

ledde inte till några ekonomiska beslut, utan strandade i att de ekonomiska målen för 

kliniken var otydliga för läkarkåren. Basenhetschefen hade under detta möte en mer 

avvaktande roll och lät läkarna till stor del själva hålla i mötet.  

 

 

Sammanfattningsvis visas i diagrammet nedan hur mycket tid det procentuellt 

spenderades på att förmedla ekonomisk information på de respektive möten som 

observerats på Barn- och Ungdomskliniken.  
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Diagram 5. Observerade möten på Barn- och Ungdomskliniken 
 

Observerade möten på Anestesi- och Intensivvårdskliniken 

Möte för de opererande klinikerna 

Läkare som representerar de opererande klinikerna, basenhetschef för Anestesi- och 

Intensivvårdskliniken, Opererande planerande sjuksköterska. 1:a linjechef 

ortopedmottagningen, 1:a linjechef Anestesi- och Intensivvårdskliniken 

Eftersom Anestesi- och Intensivvårdskliniken inte har några egna opererande läkare utan 

de andra klinikerna har operatörer som används beroende på typ av operation så träffas 

dessa läkare tillsammans med basenhetschefen för Anestesi- och Intensivvårdskliniken 

för att stämma av hur nästa period ser ut. Största fokus på detta möte låg på bemanningen 

inför sommaren men också om antal operationer och att en dialog mellan klinikerna måste 

finnas. Ekonomi hade ingen egen punkt på agendan för detta möte, dock bottnar vissa av 

diskussionerna delvis grundat på ekonomiskt underlag men det framkommer inte under 

diskussionerna som förs. Beslut som fattades under detta möte var av icke finansiell 

karaktär. Tidigare fattade beslut diskuterades för att se så att alla berörda tyckte att de 

fungerade som tänkt.  
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Arbetsplatsträff Anestesi- och Intensivvårdskliniken - Sjuksköterskor och undersköterskor 

Arbetsplatsträffen som observerades handlade främst om personalsituationen både nu och 

till sommaren. Även andra mindre ärenden togs upp, såsom information från läkare 

angående behandlingar, medicinsk teknik, hygien, miljö samt avvikelser. Ekonomi hade 

ingen egen punkt på agendan, men blev aktuellt att diskutera vid några tillfällen under 

mötets gång. Exempelvis då läkare informerade övrig personal om att vissa val av 

behandlingsstrategier bygger på hur mycket en viss behandling kostar, att det billigare 

alternativet ofta kan provas innan beslut om ett dyrare behandlingsalternativ fattas.   

 

 
Diagram 6. Arbetsplatsträff OP Anestesi- och Intensivvårdskliniken 
 

Diagrammet ovan visar hur mycket de olika personerna på arbetsplatsträffen förmedlade 

ekonomisk information. Dock har personalen samlats till en grupp då de var en stor grupp 

som deltog på mötet.  

 

Ledningsgruppsmöte Anestesi- och Intensivvårdskliniken. 160322 

Basenhetschef, 2 1:a linje chefer IVA, 2 1:a linje chefer OP, Narkosläkare och 

Intensivvårdsläkare. 
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Under ledningsgruppsmötet var den största diskussionen kring bemanning. Det saknas 

sköterskor och på grund av detta så används de sköterskor som finns tillgängliga till mer 

än deras ursprungliga arbetsuppgifter vilket 1:a linjecheferna inte ansåg vara acceptabelt. 

Under mötets diskussioner låg tyngden på bemanning och hur de skulle kunna lösa 

sommaren, bristen på sköterskor diskuterades också. Även en diskussion om vilken 

avdelning som faktiskt skulle göra vad och vilka personer som skulle göra det hölls, 

diskussionen var intensiv och det berodde i första hand på den uppenbara bristen av 

sjuksköterskor. 

 

 

 
Diagram 7. Ledningsgruppsmöte Anestesi- och Intensivvårdskliniken 
 

I diagrammet ovan ses hur mycket var och en som deltog på mötet förmedlade ekonomisk 

information. Avdelningschefen (1:a linjechefen) för operation förmedlade mest 

ekonomisk information, 36% av det totala informationsutbytet gällande ekonomisk 

information. 
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I diagrammet nedan visas det procentuellt hur mycket tid som spenderades på att förmedla 

ekonomisk information på de respektive möten som observerats på Anestesi och 

Intensivvårdskliniken.  

 

 

Diagram 8. Observerade möten på Anestesi- och Intensivvårdskliniken 
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5   Analys 
______________________________________________________________________ 

I detta kapitel analyseras skillnader och likheter beroende på nivå i organisationen 

samt mellan de studerade klinikerna på Länssjukhuset Kalmar. Detta i beaktning 

angående hur det ekonomiska informationsflöde ser ut och hur det påverkar 

kostnadsmedvetenheten. Kapitlet avslutas med en organisationskarta som visar det 

ekonomiska informationsflödet som empirin frambringat. Utifrån analysen identifieras 

förbättringsförslag för att effektivisera informationskedjan så att alla arbetar mot 

samma finansiella mål och för att öka kostnadsmedvetenheten. Kapitlet är strukturerat 

efter befintlig konceptuell modell. 

______________________________________________________________________ 

 

 

Figur 18. Konceptuell modell 
Modellen visar kopplingen mellan Hälso- och sjukvård, Ekonomistyrning samt 

Kommunikationsstrategi. Ekonomisk information förmedlas och diskuteras internt, 

mellan och på olika nivåer på Länssjukhuset Kalmar. Den ekonomiska informationen 

används i ledarskap som styrverktyg för att bland annat öka kostnadsmedvetenheten. 
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Olika befattningar i organisationen talar olika språk och den ekonomiska informationen 

behöver därför anpassas efter forum.   

5.1   Hälso- och Sjukvården 
Organisationsstrukturen på Länssjukhuset Kalmar är 

decentraliserad och är en professionell byråkrati enligt 

Mintzbergs (1983) strukturer. Det som karaktäriserar en 

professionell byråkrati är en stor operativ kärna med starka 

professioner, likt Länssjukhuset Kalmar. Informationen 

flödar enligt Mintzberg först uppåt och sedan nedåt i en sådan 

typ av struktur. Detta stämmer med Länssjukhuset Kalmar där information rapporteras in 

i datasystemet för att sedan sammanställas av respektive controller som sedan skickar 

vidare informationen uppåt till ledningen samt nedåt till basenhetscheferna. Heide, 

Johansson och Simonsson (2005) samt Jacobsen och Thorsvik (2014) påtalar att det är 

viktigt att sålla och sortera i informationen efter som det finns så stor mängd information 

att tillgå. Controllerna på Länssjukhuset Kalmar har som en stor uppgift att sålla så att 

denne förmedlar relevant information uppåt och nedåt i organisationen.  

 

5.1.1   Skillnader mellan klinikerna 
På Anestesi- och Intensivvårdskliniken ligger fokus mer på den egna klinikens ekonomi 

snarare än landstingen i stort till skillnad mot Barn- och Ungdomskliniken som har ett 

större perspektiv än bara sin egna klinik i sina diskussioner, detta observerades framförallt 

på de respektive ledningsgruppsmötena. Cirkeldiagrammen nedan visar hur mycket tid 

procentuellt som lades på ekonomi under ledningsgruppsmöten på respektive klinik. Där 

kan tydligt skönjas att Barn- och Ungdomskliniken använde mer tid för ekonomi än vad 

Anestesi- och Intensivvårdskliniken gjorde, 79% jämfört med 50%. 

Figur 19. Tema Hälso- och sjukvård 
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Diagram 9. Ledningsgruppsmöte Anestesi- och Intensivvårdskliniken 

 

 
Diagram 10. Ledningsgruppsmöte Barn- och Ungdomskliniken 

 

Anledningarna till detta kan vara många men en skulle kunna vara att 

Intensivvårdsklinikens vård är mer avancerad och kräver därför större fokus på vården. 

Även det faktum att Anestesi- och Intensivvårdskliniken anses ha en högre status och 

därmed eventuella skillnader i fördelning av resurser spelar naturligtvis in (Anell, 2004). 
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Statusen skulle också kunna påverka personalen i det avseende att stämningen överlag 

inte är lika respektfull gentemot det större ekonomiska perspektivet, för Länssjukhuset 

Kalmar i stort.  

 

Anestesi- och Intensivvårdskliniken mer snäva diskussion om det ekonomiska läget kan 

även bero på att de under en längre period har haft svårt att hålla budget. Vilket är viktigt 

enligt Brorström (2004) samt att resultatet ska vara positivt. Eftersom klinikens ekonomi 

inte är i balans kan därmed ökat fokus på den egna klinikens ekonomi stå främst till 

skillnad från Barn- och Ungdomskliniken som har en balanserad ekonomi och därmed 

kan se sin kliniks ekonomiska situation ur ett större perspektiv, Länssjukhuset Kalmar 

och i förhållande till andra kliniker. 

 

5.1.2   Ledarskap 

På ekonomienheten arbetar främst personal med ekonomisk utbildning med undantag för 

sjukhuschefen som har bakgrund som läkare. För ekonomienheten är därmed det 

ekonomiska språket en självklarhet vilket Lindvall (1997) beskriver är ett måste för att 

acceptans för ekonomistyrsystemet skall råda samt att styrningen ska få den effekt som 

den är tänkt att få. På kliniknivå har basenhetscheferna och 1:a linjecheferna främst en 

medicinsk bakgrund. Länken mellan ekonomienheten och cheferna på klinikerna utgörs 

främst av controllers och PA-ansvariga. Förmedling av ekonomisk information till 

personalen ute på vårdavdelningarna utförs därmed av chefer som till stor del helt saknar 

ekonomisk utbildning. Om en basenhetschef inte förstår det ekonomiska språket finns 

ingen acceptans mot ekonomistyrsystemet vilket vidare leder till att styrningen inte 

funktionerar som den är tänkt att göra. Lissel och Scholander (1993) beskriver begreppet 

ekonomiskt språk som oftast enbart några få i en organisation kan tala och förstå, alltså 

inte alla i en organisation. För Länssjukhuset Kalmar är det ekonomienheten som i första 

hand talar detta ekonomiska språk. Men Lissel och Scholander (1993) menar att för att 

kunna styra med hjälp av ekonomisk information krävs även att de anställda talar det 

ekonomiska språket. Alltså är alla nivåer inom Länssjukhuset Kalmar i behov av att förstå 

det ekonomiska språket för att ekonomistyrningen skall vara effektiv. Detta eftersom 
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effektiv intern kommunikation är ett viktigt verktyg för att nå uppsatta mål (Welch & 

Jackson, 2007) och att utan ekonomisk information som ingår i den interna 

kommunikationen har chefer ingen möjlighet att fatta beslut på ett effektivt sätt. 

 

Eftersom det kan finnas skillnader i olika gruppers kunskap om ekonomi menar 

Fredriksson och Pallas (2011) att informationen bör anpassas efter målgruppen. Eftersom 

det är controllern som är den främsta länken mellan ekonomienheten och de operativa 

cheferna på Länssjukhuset Kalmar är det därför viktigt att denne anpassar sitt ekonomiska 

språk så att cheferna med medicinsk bakgrund kan tillgodogöra sig informationen på ett 

bra sätt. Lindholm (2000) och Blomgren (1999) skriver om att vårdpersonal som besitter 

chefspositioner ska kunna vara effektiva vid förändringsarbete och komma med nya 

lösningar samt förslag. På Länssjukhuset Kalmar är det tydligt att ledningen förväntar sig 

att basenhetscheferna ska kunna komma fram med nya och kreativa lösningar för de olika 

besparingskraven som finns. Under observerat basenhetschefsmöte framhölls detta 

tydligt av framförallt sjukhuschefen. Dock kunde det inte observeras någon diskussion 

kring detta vilket inte heller gav basenhetscheferna någon chans att ställa frågor eller 

diskutera olika förslag i grupp tillsammans med andra basenhetschefer. Eftersom denna 

diskussion uteblev förlorades också chansen att lyssna på andra chefer och på deras olika 

förbättringsarbeten vilket kunde inspirerat andra basenheter. Således ska 

basenhetscheferna styra sina basenheter samtidigt som de ska skapa nya innovativa 

lösningar på besparingsproblem som finns. Kommunikationen är i detta fall till viss del 

ineffektiv eftersom mötet snarare handlade om att förmedla att sjukhusledningen har vissa 

förväntningar på sig, i och med de uppdrag sjukhuschefen får från förvaltningschefen, 

som under detta möte fördes över till basenhetscheferna. Detta i sin tur skapar höga krav 

på basenhetscheferna. Lindholm (2000) påtalar att vårdpersonal i chefspositioner ofta 

känner att det förväntas mycket av dem. För att underlätta för basenhetschefer och 1:a 

linjechefer på Länssjukhuset Kalmar är ökad diskussion kring kostnadsbesparingsförlag 

mellan den administrativa delen och mellan olika kliniker att föredra då det finns mycket 

de olika nivåerna kan lära sig av varandra samt att samarbete mellan kliniker och olika 

nivåer kan diskuteras. Sjukhusledningen bör ta på sig ökat ansvar för att få fram nya 

kostnadsbesparingsförslag än att invänta basenhetscheferna återkomma med egna förslag. 
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Hopwood (1973) påtalar att chefer har viss makt över sin personal, men att det även har 

ett inflytande. Sjukhusledningens ledarskap skulle kunna förtydligas med ökat inflytande 

i vissa avseenden, vilket också skulle kunna leda till att basenhetschefer och 1:a 

linjechefers ledarskap som en kedjereaktion blir förtydligat rörande styrningsaspekten så 

att makt och inflytande används i den balans som situationen kräver. Under observerade 

möten har inte vid något tillfälle basenhetschefer eller 1:a linjechefer framfört ett 

kostnadsbesparingsförslag för sjukhusledningen, däremot har sjukhusledningen 

efterfrågat besparingsförslag vid flera tillfällen. Ledningen har dock inte själva kommit 

med egna förslag. På observerade möten har endast små kostnadsbesparingsförslag 

identifierats, då främst av sjukvårdspersonal som på arbetsplatsträffar tagit beslut om 

materialval med hänsyn till kostnadsbesparingar. Verktyg som basenhetscheferna 

behöver som hjälp i sitt styrarbete saknas därmed helt. Framförallt på Anestesi- och 

Intensivvårdskliniken då det främsta styrverktyg, budgeten, de har inte är i balans och 

därför inte går att använda på det mest effektiva sätt. 
 

5.1.3   Två hierarkiska strukturer 

Östergren och Sahlin-Andersson (1998) beskriver att det finns två hierarkiska strukturer, 

en medicinsk och en administrativ. På ekonomienheten på Länssjukhuset Kalmar 

återfinns framförallt den administrativa hierarkin förutom chefsläkaren som sitter med i 

sjukhusledningen samt sjukhuschefen som tidigare beskrivits. När den ekonomiska 

informationen förmedlas via controllern till kliniknivå börjar det mer parallella arbetet 

mellan den administrativa hierarkin och den medicinska hierarkin (Östergren & Sahlin-

Andersson, 1998). Det administrativa arbetet kan komma i skymundan av den medicinska 

hierarkin som inte har ekonomi i fokus utan hälso- och sjukvård.  

 

Som Östergren och Sahlin-Andersson, (1998) beskriver har olika professioner olika 

språk. När mottagaren inte talar samma språk som sändaren ökar risken för att 

informationen misstolkas eller inte får den betydelse som var menat. Kommunikationen 

inom Länssjukhuset Kalmar är därför komplex eftersom det är många olika professioner 

och därmed även flera olika språk som används i kommunikationsprocessen. Skillnaden 
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i språk beror enligt Catasús, Högberg och Johrén (2012) på att de olika professionerna 

sitter på olika kunskap vilket är fallet på Länssjukhuset Kalmar. Detta gäller även i steget 

då basenhetschefer och 1:a linjechefer förmedlar vidare den ekonomiska informationen 

till personalen. Basenhetschefen på Anestesi och Intensivvårdskliniken påtalar att det 

ibland känns som om personalen slutar lyssna när de ska informera om ekonomi. Vad 

detta beror på är oklart, men en anledning skulle kunna vara att informationen inte är 

anpassad för situationen. Catasús, Högberg och Johrén (2012) beskriver att mottagaren 

vid intern kommunikation behöver ha färdigheter för att kunna översätt den förmedlade 

bilden till sin egen verklighet för att skapa en gemensam bild av organisationens ställning. 

Eftersom personalen på Länssjukhuset Kalmar tillhör den medicinska hierarkin saknar de 

oftast formell kunskap om ekonomi vilket gör att de kan ha svårt att översätta den 

förmedlade bilden till sin egen. De behöver därför ha hjälp med detta från den 

administrativa hierarkin så att kommunikationen är anpassad så att de kan förstå. För de 

studerade klinikerna fanns dock ett undantag, en av 1:a linjecheferna på Anestesi- och 

Intensivvårdskliniken har läst flera års ekonomi på universitet. Denne chef borde således 

ha en fot i både den administrativa hierarkin och en fot i den medicinska hierarkin. Detta 

anses leda till att denne chef har lättare än sina kollegor att båda ta sig an ekonomisk 

information från högre administrativa nivåer samt lättare kunna förmedla den vidare till 

den medicinska hierarkin på ett anpassat sätt så att personalen kan tillgodogöra sig 

informationen. Detta kunde ses i observerat ledningsgruppsmöte (Diagram 7) där denne 

1:a linjechef tog täten och förmedlade och diskuterade mest ekonomi av mötesdeltagarna 

(36%).  

 

5.2   Ekonomistyrning 
5.2.1   Intern styrning  

Enligt Lindvalls (2011) sätt att se på en organisation kan dess 

styrning delas in i strategisk, taktisk och operativ styrning. 

Länssjukhuset Kalmars strategiska styrning har ett 

långsiktigt tidsperspektiv och information som används i 

detta steg är till stor del finansiell. Den strategiska styrningen 
Figur 20. Tema  
Ekonomistyrning 
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hanteras främst av sjukhusledningen. De handhar även den taktiska styrningen med hjälp 

av basenhetschefer. Denna del av styrningen har enligt Lindvall (2011) ett kortare 

tidsperspektiv än den strategiska nivån, oftast ett kalenderår. Även här använder 

Länssjukhuset Kalmar framförallt finansiell information. I denna nivå är 

kommunikationen mestadels envägskommunikation, ledningen informerar cheferna 

kring det ekonomiska läget (Observerade möten, Basenhetschefsmöte och 

Administrationen informerar). Kaplan och Norton (1999) påtalar att all personal måste 

förstå de finansiella konsekvenser som kommer av deras beslut och handlingar. Detta är 

mycket svårt att säkerställa, särskilt i de mötessituationer som främst syftade till 

förmedling av ekonomisk information som saknade diskussion kring aktuella ämnen. 

Förmedlaren kan inte genom envägskommunikation försäkra sig om att mötets deltagare 

tillgodogör sig informationen på ett korrekt vis. Ökad dialog krävs således i den taktiska 

styrningen för att detta ska säkerställas så att beslut i senare skede fattas på korrekta 

grunder. I den operativa styrningen för Länssjukhuset Kalmar står 1:a linjecheferna i 

täten, här är tidsperspektivet kort och informationen rör nuet och dess närhet och är 

verksamhetsnära med mindre grad av finansiell karaktär. På denna nivå finns till större 

del en tvåvägskommunikation. Den operativa styrningen var den enda nivån där olika 

beslut blev synliga under observationerna. Besluten rörde dock mindre 

kostnadsbesparingar och det var ofta sjukvårdspersonalen själva som initierade 

diskussion och kom till ett beslut. De flesta frågor som kunnat observeras på denna nivå 

rörde inte ekonomiska ärenden utan mer verksamhetsnära information. En stor del av 

måtten på denna nivå är på Länssjukhuset Kalmar icke-finansiella och rör framförallt 

bemanning och vårdkvalitet. Tvåvägskommunikationen som utspelar sig ger en chans till 

återkoppling på den information personalen fått ta del av (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

 

5.2.2   Styrmodell 
Länssjukhuset Kalmar använder balanserade styrkort för olika nivåer i organisationen 

(Gunnarsson, 160317). Som Kaplan och Norton (1999) beskriver är det balanserade 

styrkortet en av många olika styrmodeller som används för att integrera finansiella och 

icke-finansiella mål tillsammans med verksamhetsnära aktiviteter. Arbetet med de 
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balanserade styrkorten för Barn- och Ungdomskliniken samt Anestesi- och 

Intensivvårdskliniken är inget som de intervjuade controllerna är inblandade i. 

Basenhetscheferna för Barn- och Ungdomskliniken och Anestesi- och 

Intensivvårdskliniken beskriver att de försöker använda det balanserade styrkortet i sitt 

arbete. Målen i styrkorten beskrivs dock som svåra att mäta, utvärdera och styra mot, 

speciellt basenhetschefen för Anestesi- och Intensivvårdskliniken utrycker att målen är 

otydliga. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) är offentliga organisationers mål ofta 

komplexa. Mål för en offentlig organisation kan enligt Ulfsdotter-Eriksson (2013) handla 

om att hålla budget samtidigt som uppdraget innebär att tillhandahålla exempelvis service 

och vård. Enligt Länssjukhuset balanserade styrkort är det finansiella målet att vården ska 

vara kostnadseffektiv samt att nettokostnadsutvecklingen ska vara i nivå med 

budgetuppräkning (se figur 14). En stor del av syftet med ett balanserat styrkort är också 

att få alla i organisationen att förstå dess mål samt måtten som används för att mäta hur 

väl målen uppnås. Genom det balanserade styrkortet ska organisationens strategi 

förmedlas ut till personalen (Kaplan och Norton (1999). På Länssjukhuset Kalmar 

uppfylls inte detta syfte, även om personalen har tillgång till de olika styrkorten via 

intranätet “Navet”, flertalet vet inte om att det finns ett styrkort. Än mindre vet de hur de 

ska tolka de mål eller mått som finns där. Under intervjuer med läkare på Barn- och 

Ungdomskliniken framkom det att läkarna hade relativt stor kunskap om de 

vårdrelaterade mål som finns på basenheten, dock hade de gällande de ekonomiska målen 

varken kunskap kring vilka mål som fanns eller hur de följs upp. Catasús, Högberg och 

Johrén (2012) menar att kommunikation i en organisation handlar om att skapa sig en 

gemensam bild om varför ett beslut bör tas. Om de studerade klinikerna bättre förmedlar 

sina mål genom det balanserade styrkortet finns en möjlighet att nå förståelse kring varför 

vissa beslut fattas härledas till verksamhetens mål. Fredriksson och Pallas (2011) påtalar 

att kommunikation är ett medel för att nå de satta målen. Således behöver alla vara insatta 

i och förstå det balanserade styrkortet för att det ska fungera ur ett styrperspektiv och vara 

till nytta för berörda parter. Läkare på Barn- och Ungdomskliniken uttrycker på en 

observerad arbetsplatsträff att det råder osäkerhet kring vilka mål kliniken har. Det 

balanserade styrkortet anses därför inte vara kommunicerat till personalen. Kaplan och 

Norton (1999) menar att måtten på styrkortet måste ingå i informationssystemet på alla 
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nivåer i organisationen samt att personalen måste förstå de finansiella konsekvenser som 

kommer av de beslut de ställs inför. Detta anses inte vara fallet på Barn- och 

Ungdomskliniken och kommunikationen av måtten anses bristande. Kliniken behöver 

öka dialogen kring verksamhetens finansiella mål så att alla arbetar åt samma håll. Målen 

behöver både gå att mäta och ska kunna förstås av alla i personalen. Detta i enlighet med 

grundtanken kring att använda ett balanserat styrkort.  

 

Cheferna som arbetar med det balanserade styrkortet på Länssjukhuset Kalmar behöver i 

dagsläget hjälp med att formulera finansiella mål som går att mäta. Controllern för 

respektive klinik borde kunna bistå med kunskap om hur cheferna mer effektivt kan 

använda sig av det balanserade styrkortet så att det är anpassat för kliniken och att det 

fyller sin funktion. Särskilt vad det gäller den finansiella biten där controllern besitter mer 

kunskap än basenhetschefer och 1:a linjechefer i vilka de finansiella målen för kliniken 

är och hur dessa kan mätas samt vilka åtgärder som behövs för att kunna påverka den 

ekonomiska situationen i önskvärd riktning. Detta eftersom den strategiska 

målsättningarna ska kopplas till de långsiktiga målen och klinikens budget enligt vad 

Kaplan och Norton (1999) förespråkar. Likaså är det fortsatt viktigt att basenhetscheferna 

och 1:a linjecheferna är en stor del i arbetet med det balanserade styrkortet. Detta då 

Hopwood (1983) menar att ekonomistyrning behöver studeras i sitt sammanhang och att 

det krävs kunskap om det speciella sammanhang den ska verka i. Denna kunskap besitter 

basenhetschefer och 1:a linjechefer då de har medicinsk bakgrund vilket är det 

sammanhang som ekonomistyrningen och styrkortet ska verka i.  

 

Enligt Östergren och Sahlin-Andersson (1998) är det svårt att hitta bra resultatmått inom 

Hälso- och sjukvården. Medicinska mått och ekonomiska mått bokförs ofta åtskilt. De 

menar att det krävs nya mått som överbryggar skillnaden mellan den mediciniska och den 

administrativa strukturen, detta eftersom måtten ska kunna uppfattas, användas och 

förmedlas av fler än de som har en ekonomisk bakgrund. I dagsläget är det oklart om det 

balanserade styrkortet fyller sin funktion på Länssjukhuset Kalmar. Länssjukhuset 

Kalmar har bestämt att alla kliniker ska använda ett styrkort, men de behöver vidare se 

till så att styrkortet verkligen kommer till nytta för klinikerna och att de ska kunna 
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använda det för att förmedla målen även till personalen i större utsträckning. Kaplan och 

Norton (1999) beskriver att det balanserade styrkortet ska förtydliga strategin samt att 

avdelningens och individens mål ska vara harmoniserade. De avdelningar som ingått i 

denna studie använder sig inte av det balanserade styrkortet på ett sådant sätt som Kaplan 

och Norton (1999) beskriver. Det ses snarare som ett kort med målen uppsatta på istället 

för ett verktyg som kan hjälpa klinikerna att nå sina mål. Exempelvis så har Barn- och 

Ungdomskliniken ett mål som är kostnadseffektiv vård och som enligt deras styrkort ska 

uppnås med hjälp av kostnadsmedveten personal (se figur 15). Dock saknas ett specifikt 

arbete för att hjälpa personalen att bli mer kostnadseffektiva. Under läkarnas 

arbetsplatsträff samt under ledningsgruppsmötet diskuterades istället hur 

kostnadsbesparingarna inte ska minska vårdkvaliteten, vilket tyder på att målen inte 

harmoniserar med varandra utan snarare står emot varandra. Läkarna var tydliga med att 

för dem var vården i första hand deras prioritering och diskussionen strandade. Detta 

överensstämmer med socialstyrelsens (2007) tre prioriterings principer för hälso- och 

sjukvården där  kostnadseffektivitetsprincipen kommer efter människovärdesprincipen 

och solidaritetsprincipen. Men oavsett detta bör diskussionen kring kostnadsbesparingar 

föras och ses som en viktig del för Länssjukhuset. Detta för att kunna se hur 

kostnadsbesparingar kan genomföras utan att minska vårdkvaliteten. 

 

5.2.3   Finansiella mål 

Catasús, Högberg och Johrén (2012) menar att finansiella mått såsom siffror är lättare att 

förstå än icke-finansiella mått, att jämföra årets resultat mot förra året uppdelat i olika 

kostnadsgrupper ger en klar bild över det finansiella läget. Precis som Länssjukhuset 

Kalmar gör när de rapporterar både uppåt och nedåt. Barn- och Ungdomsklinikens 

controllern berättar att flera mått som används saknar fastställda mål att arbeta efter så 

som antal läkarbesök och vårddygn. De ekonomiska målen för klinikerna är otydliga och 

består i princip endast av en minskad kostnadsutveckling på lång sikt, detta mål är i sig 

inte så lätt att tyda och blir också svårt att nå upp till. Klinikerna jämför sitt resultat mot 

budget och detta blir istället deras mål, att inte överstiga budget. Brorströms (2004) studie 

visade på att chefer har en stark önskan om att budgeten ska hållas och att resultatet ska 
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vara positivt. Lindholm (2000) beskriver vikten av att budgeten ska även ska vara 

anpassad för verksamheten för att cheferna ska kunna utföra sina åtaganden som ingår i 

deras chefsposition. Vad det gäller Anestesi- och Intensivvårdskliniken har de under en 

längre tid haft svårt att hålla budget och landat på cirka 19 miljoner i underskott årligen. 

Denna budget är därmed inte anpassad för kliniken som Lindholm (2000) menar är viktigt 

för att cheferna ska känna att de kan genomföra sina åtaganden.  

 

Basenhetschefen uttrycker i intervju att ett negativt resultat om 19 miljoner inte är något 

som denne vill förmedla till de anställda eftersom det anses som ej uppmuntrande för dem 

. Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver att mellanchefen stundtals avsiktligt väljer att 

undanhålla viss del av informationen när denne i nästa steg ska informera nästa hierarki 

med information. Catasús, Högberg och Johrén (2012) beskriver att inbyggt i en finansiell 

siffra är att mer pengar till exempelvis kliniken är bättre än mindre pengar till kliniken. 

Det är därmed förståbart att om personalen endast informeras om att kliniken har gått 

minus 19 miljoner från budget så kan det kännas mindre uppmuntrande. Men som 

Brorström (2004) beskriver är det inte säkert att en klinik som gjort ett bra resultat har 

presterat bättre än en klinik som gjort ett mindre bra resultat. Det kan till och med röra 

sig om det motsatta. Anestesi- och Intensivvårdskliniken påpekar att många av deras fall 

är akuta och det finns inte så många alternativ, därför står inte kostnaden i fokus. Både 

basenhetschefen och controllern anser att om kliniken går över budget så går det ofta inte 

att göra något åt det, att strama åt på andra ställen är svårt. Basenhetschefen och 1:a 

linjecheferna bör kunna informera personalen om klinikens resultat men att de samtidigt 

ger förklaringar till varför det ser ut som det gör. De kostnadsposter som går att påverka 

kanske kliniken har arbetat med på ett mycket bra sätt och istället för att dessa insatser 

skall skymmas av att kliniken inte hållit budget bör situationen lyftas och sättas i sitt 

sammanhang. Detta i enlighet med Hopwood (1983) som menar att ekonomistyrningen 

bör ses i sitt sammanhang för att få en förståelse för de avvikelser som finns. 
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5.2.4   Ekonomisk medvetenhet 
Eftersom Sjukhuschefen påtalar att det är viktigt att personalen är medvetna om kostnader 

för olika behandlingsmetoder (observation 160421) och på Landstingets intranät “Navet” 

beskrivs att medarbetare ska vara delaktiga i planering och budgetuppföljning och 

handskas med landstingets medel på ett klokt vis tolkas detta som att sjukhusledningens 

önskan är att alla nivåer ska agera kostnadsmedvetet. I både Anestesi och 

Intensivvårdsklinikens samt Barn- och Ungdomsklinikens balanserade styrkort står 

kostnadsmedvetenhet med som en aktivitet för att nå målet kring kostnadseffektivitet och 

balans i ekonomin utifrån uppdraget. För att detta ska kunna ske behöver alla delar i 

organisationen ekonomisk kunskap i hur de kan arbeta kostnadsmedvetet. Länssjukhuset 

Kalmars balanserade styrkort har som en av sina finansiella aktiviteter att kommunicera 

den ekonomiska målbilden som en aktivitet för att nå en kostnadseffektiv vård samt en 

nettokostnadsutveckling i nivå med budgetuppräkning. Enligt Jacobsen och Thorsvik 

(2014) är beslutskvaliteten beroende av hur bra informationsunderlaget är och 

informationen behöver både förmedlas till beslutsfattaren och finnas tillgänglig för denne 

när den behövs. Ekonomiska beslut fattas på alla nivåer på Länssjukhuset Kalmar. Högre 

upp i organisationen fattas de större besluten, längre ned på personalnivå fattas dock 

dagliga beslut där ekonomisk information bör finnas tillgänglig och kunna ha en inverkan 

på beslutet. Detta kan gälla exempelvis val av material. När material ska plockas fram ur 

ett skåp eller hylla kan personalen vara så pass informerade att de vet vilka produkter som 

kostar mer och vilka som kostar mindre. Eller att detta är uppmärkt på hyllor för att 

minska på slöseri av materiella resurser. Denna form av ekonomisk kommunikation går 

in under Fredriksson och Pallas (2011) sätt att beskriva hur kommunikation ska vara, 

nämligen öppen, begriplig, saklig, snabb och anpassad.  

 

Controllern för Barn- och Ungdomskliniken beskriver att denne inte är insatt i 

personalens kostnadsmedvetenhet och har därför svårt att beskriva sin uppfattning om hur 

kostnadsmedvetna de är i sitt arbete. Anestesi- och Intensivvårdsklinikens controller 

anser att personalen överlag är kostnadsmedveten, hon tycker att deras 

kostnadsmedvetenhet varierar dock beroende på vilken nivå i organisationen som avses, 

kostnadsmedveten anses hög angående det de kan påverka. Ekonomichefen beskriver att 
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hon tror att personalen är hyfsat kostnadsmedvetna, men inte i allt. Basenhetschefen på 

Barn- och Ungdomskliniken tycker att personalen är mycket kostnadsmedveten inom sitt 

område men inte för kliniken i stort, vidare anser hon att de anställda har inte stor insyn i 

klinikens ekonomiska situation och behöver inte ha det eftersom de litar på att cheferna 

hanterar ekonomin på bästa sätt. I en intervju nämner basenhetschefen för Anestesi- och 

Intensivvårdskliniken att hennes uppfattning är att personalen tror att kliniken har större 

bestämmanderätt över hur mycket personal de kan anställa än vad de faktiskt har 

möjlighet till. Hon uttrycker själv att hon inte tror det är lönt att försöka kommunicera 

något annat till personalen angående detta då hon inte ser någon vinning i det. Att 

basenhetschefen inte anser att det går att förklara kan vara en följd av att budgeten inte är 

i balans. Att budgeten inte är i balans resulterar i att det inte finns några direkta mål eller 

begränsningar i att följa, detta då budgeten ändå får överskridas och det inte finns något 

som säger att de inte kan använda mer resurser till personal. Eftersom det finns en 

irritation enligt basenhetschefen hos personalen kring bemanningen och bristen på 

personal behöver informationen kring begränsningarna förmedlas. För att de tydligt ska 

kunna förmedla vilka resurser som finns tillgängliga måste budgeten vara i balans och på 

det sättet användas som ett verktyg i arbetet med ekonomistyrningen på kliniken. Precis 

som Lindvall (1997) beskriver bör budgeten vara möjlig hålla för att chefen ska kunna 

uppfylla sina åtagande, som i detta fall är att informera personalen om resursfördelningen 

som finns på kliniken. Basenhetschefen nämner själv att det inte finns några incitament 

att arbeta mer effektivt då hon inte ser någon tydlig vinning med det. Med denna 

inställning hos chefen blir personalens inställning liknande. Eftersom personalens 

inställning speglas av chefens är det av vikt att chefen visar vad som är viktigt för kliniken 

och vilka mål som finns (Hopwood, 1973). 

 

Controllerna för båda klinikerna anser att en bra modell för internprissättning är ett bra 

sätt att öka kostnadsmedvetenheten i verksamheten. Blomgren (1999) menar dock att 

resultatenheter kan skapa klyftor mellan kliniker men fördelen med att införa 

resultatenheter är att kostnadsmedvetenheten ökar. Eftersom medicinska tjänster prissätts 

och debiteras vid interndebitering skapar det förståelse för hur mycket kliniken förbrukar 

och vad de kostar dem. Även om Länssjukhuset Kalmar inte aktivt använder 
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internprissättning som en del i sin styrning kan med fördel pris för de olika materialen 

samt tjänsterna kommuniceras tydligt för de som står inför en beslutssituation. Även om 

personalens beslut grundas i första hand på medicinska grunder har de dock möjlighet att 

välja undersökningar, förbrukningsmaterial, vilka prover som ska tas samt att välja ett 

billigare läkemedel. En barnläkare nämner under en intervju att läkemedel som är 

godkända för barn är dyrare att utveckla och därför finns det inte så många alternativ, 

men i de fall där det finns olika alternativ att välja mellan så ska naturligtvis det billigaste 

alternativet väljas om den kunskapen finns hos beslutsfattaren.  

 

5.2.5   Personalens syn på ekonomisk medvetenhet 
Personalen på Barn- och Ungdomskliniken uttrycker i intervju att de önskar mer 

ekonomisk information som kan hjälpa dem att arbeta mer kostnadsmedvetet. Detta i 

enlighet med Lindvalls (2011) definition av ekonomistyrning, att med hjälp av ekonomisk 

information försöka uppnå ett önskvärt beteende. Här är det personalen själva som 

efterfrågar den information de behöver för att kunna arbeta i önskvärd riktning i 

verksamheten. De efterfrågar alltså styrning av sina chefer i sitt arbete. Detta gällde ej 

läkarna som ansåg att de hade tillräcklig med ekonomisk kunskap att agera 

kostnadsmedvetet trots att de erhåller information endast en gång per år om det 

ekonomiska läget. Att personalen efterfrågar mer ekonomisk information kan peka på ett 

redan hög kostnadsmedvetande. Det kan i själva verket vara så att det personalen på 

Länssjukhuset Kalmar egentligen saknar är verktyg som de kan agera utifrån för att arbeta 

mer kostnadsmedvetenhet. Detta kan vara en anledning till att de efterfrågar mer 

information, det är egentligen verktyg de vill ha. Att synliggöra kostnader för att hjälpa 

personalen att ta beslut är ett sätt att ge personalen den information de behöver för att 

kunna ta det bästa beslutet. Kaplan och Norton (1999) menar att personalen måste förstå 

de finansiella konsekvenser som kommer av deras beslut och handlingar. 

Basenhetschefen på Anestesi- och Intensivvårdskliniken anser att personalen är 

kostnadsmedvetna vad det gäller material men i mindre grad vad det gäller 

personalkostnader. Intervjuad personal exklusive läkare på Anestesi- och 

Intensivvårdskliniken är eniga i att de anser att de får tillräckligt med ekonomisk 
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information de berättar i en intervju att om de behöver mer ekonomisk information letar 

de själva reda på den. Tillfrågad läkare på kliniken tänker inte på ekonomin i sitt 

vardagliga arbete, men tycker att den lilla ekonomiska informationen som förmedlas till 

denne är tillräcklig.  

 

I personalgruppen finns således skillnader på båda klinikerna där vissa anser att de har 

tillgång till tillräckligt med ekonomisk information för att kunna arbeta kostnadsmedvetet 

och andra önskar mer ekonomisk information för att kunna arbeta mer kostnadseffektivt, 

ett tredje synsätt återfanns med; att den ekonomiska informationen är liten men tillräcklig, 

ekonomisk medvetenhet är ändå låg i det dagliga arbetet. Utifrån de intervjuer som skett 

är det främst sjuksköterskor som vill ha mer information jämfört med läkare som känner 

att de har tillräcklig information. Alltså kan en skillnad i yrkesgrupp skönjas, denna 

skillnad finns dock inte mellan undersköterskor, sjuksköterskor och läkarsekreterare då 

de flesta representanter för dessa grupper anser att de vill ha mer information. Läkare 

borde likt sjuksköterskor vara intresserade av att vara kostnadsmedvetna eftersom det är 

deras beslut av diagnostisering och behandling som har den största påverkan för hur 

mycket patienten kommer att kosta. Uppfattningen av de intervjuade läkarna och under 

observationer är att de inte i lika stor grad varit intresserade för den finansiella biten som 

resterande personal. Läkarna bör sitta på kunskaper om vad diagnostik och behandling 

kostar för att ta ställning till vad som är medicinskt motiverat för respektive patient. 

Behöver patienten inneliggande vård eller kan dennes besvär skötas polikliniskt? Läkare 

ställs således inför flera medicinska beslut som således har en prislapp dessa beslut bör 

de vara väl informerade i både medicinskt och ekonomiskt. I observerade möten på både 

Barn och Ungdomskliniken och Anestesi- och Intensivvårdskliniken där personalen 

verkat som primär målgrupp (Diagram, 8 och 5) framkom att andelen ekonomisk 

information som diskuterades tog upp väsentligt mindre del av mötet än andra möten som 

observerats längre upp i organisationen. Arbetsplatsträff för läkare samt möte för de 

opererade klinikerna där läkarna är främsta målgruppen för mötet innehöll mindre tid för 

förmedling och diskussion av ekonomisk information än de observerade 

arbetsplatsträffarna för övrig personal. Det går således se enligt diagrammen att på den 

operativa nivån är fokus för förmedling och diskussion av ekonomisk information mindre 
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än på övriga nivåer i organisationen. Även en skillnad mellan personalgrupper är synlig 

där läkare är den personalgrupp som enligt observationerna erhöll och diskuterade minst 

ekonomisk information.  

 

5.3   Kommunikationsstrategi 
5.3.1   Vertikal kommunikation  
På Landstinget Kalmars hemsida “Navet” finns en 

kommunikationspolicy publicerad (bilaga 4). Fredriksson 

och Pallas (2011) påtalar att kommunikationspolicyn ofta 

anger vem som är ansvarig för kommunikationsarbetet. 

Ansvaret ligger ofta hos ansvariga chefer men även de 

anställda har ett kommunikationsansvar. Länssjukhuset 

Kalmars kommunikationspolicy, kommunikation i linje Länssjukhuset Kalmar, beskrivs 

förutom att chefer har ett kommunikationsansvar även att medarbetare kan vara primär 

eller sekundär målgrupp och har således ett ansvar i kommunikationen. Primära 

målgrupper ska på eget initiativ läsa ursprungsdokument från de forum de inkluderas i. 

Personalen är som exempel primär målgrupp till medarbetardag, verksamhetsdialog, 

arbetsplatsträff och planerings- och utvecklingsdagar och har därmed ett ansvar att på 

eget initiativ läsa ursprungsdokumentet från dessa. Enligt Fredriksson och Pallas (2011) 

anses policyns innehåll ofta inom organisationen som given och självklar och få 

reflekterar därför ej över kommunikationspolicyns nytta och relevans. 

Kommunikationspolicyn för Länssjukhuset Kalmar delgavs av ekonomichefen Jacobsson 

för denna studie. Kommunikationspolicyn har utöver det inte varit synlig under studiens 

gång varken under observationer eller vid intervjuer. Således är det inte något cheferna 

eller medarbetarna vanligen reflekterar över utan ser som given för organisationen. Dock 

är det oklart om de anställda på Länssjukhuset Kalmar vet vilka målgrupper de tillhör för 

respektive forum och vilket ansvar detta medbringar.  

 

Under möten som kallas för resultatdialog som äger rum en gång per år presenterar 

controllern informationen för sjukhuschefen, ekonomichefen, PA-konsult, basenhetschef 

Figur 21. Tema  

Kommunikationsstrategi 
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samt första-linje cheferna (Möte observerat 160224). Under mötet presenterades det 

tidigare årets totala resultat samt hur detta skiljde sig från budget, de avvikelser som fanns 

diskuterades och på de flesta fanns olika förklaringar. Under mötet diskuterades även att 

Sjukhuset har fått i uppdrag att minska kostnadsutvecklingen, att försöka komma på 

innovativa idéer om hur detta kan ske. Denna information presenterades av sjukhuschefen 

som uppmanade de närvarande att vidarebefordra informationen till personalen. Detta i 

enlighet med vad Catasús, Högberg och Johrén (2012) beskriver, att kommunikationen i 

en organisation handlar om att skapa en gemensam bild om varför ett beslut bör tas. Alltså 

behöver det som diskuteras på resultatdialogen vidarebefordras till alla berörda för att alla 

ska ha en gemensam bild över läget och vad som behöver göras. Förutom resultatdialog 

sker en verksamhetsdialog i början på varje år där fokus är året som gått och utmaningar 

för kommande år. Efter sommaren sker en planeringsdialog för uppföljning av pågående 

år samt planering för kommande år och dess utmaningar. Enligt Fredriksson och Pallas 

(2011) är kommunikation ett medel för att nå de satta målen. En dialog måste därför 

upprätthållas med alla berörda parter för att lyckas nå målen. Från ekonomienheten är det 

framförallt controllern som för dialogen med nästa nivå i organisationen på Länssjukhuset 

Kalmar för kommuniceringen av den ekonomiska målbilden. Dessa två dialoger är för 

närvarande mer av en sorts envägskommunikation där controllern informerar om det 

ekonomiska läget för kliniken just nu. Viss diskussion kring orsaker till olika kostnader 

fanns också men detta var mer för att förklara varför det ser ut som det gör. En diskussion 

kring vilka verktyg som finns tillgängliga för att kunna minska kostnaderna hade varit 

önskvärt som komplement till denna information. Detta hade utökat 

envägskommunikationen till tvåvägskommunikation. Att skapa en dialog är viktigt 

tillsammans med återkoppling och ge konkreta förslag för att kunna nå upp till visionen 

(Heide, Johansson & Simonsson, 2005). 

 

Informationen nedåt till de olika basenheterna rapporteras främst under månatliga PA och 

ekonomimöten där controller för kliniken, personalansvarig, basenhetschefen samt 

första-linjechefer är närvarande. Mötet bygger på en månadsrapport som är framtagen av 

controllern som presenteras med hjälp av kalkylblad på en PowerPoint presentation. 

Enligt Thorén (1995) är det vanligt med månadsrapporter när ekonomisk information ska 
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förmedlas till olika nivåer. Han menar att intresset för dessa rapporter varierar där vissa 

väljer att läsa hela rapporten och vissa endast läser titeln. Hos Anestesi- och 

Intensivvårdskliniken och Barn- och Ungdomskliniken lämnas de inte ensamma att läsa 

rapporten utan denna presenteras av controllern och eventuella frågor och avvikelser kan 

diskuteras på plats. Detta gör att basenhetscheferna och första-linje cheferna tillåts ställa 

frågor och få förklaringar av controllern och personalansvarig efter hand som de går 

igenom rapporten. Anthony och Govindarjan (2014) menar att denna delen av 

kommunikationen är extra viktig, att kommunikationen sker via samtal. Denna delen av 

kommunikationen är till viss del tvåvägskommunikation men endast i den mån att frågor 

kring den ekonomiska informationen kan ställas till controllern under Ekonomi- och PA-

mötet. Under detta samtal krävs också av basenhetscheferna att de både berättar och 

ställer frågor kring de olika ämnena som diskuteras, detta för att integrera de andra 

mötesdeltagarna och engagera dem (Bolman & Deal, 2012). Möjligheten för alla parter 

att ställa frågor, förklara och diskutera informationen ökar också förståelsen för 

informationen, vilket har varit fallet på mötena mellan controller, basenhetschef och 1:a 

linjechefer på Barn- och Ungdomskliniken. Efter denna rapportering beskriver 

controllern på Barn- och Ungdomskliniken att hans uppdrag stannar, hur informationen 

sedan förs vidare är inget controllern är insatt i (Gunnarsson 160317). Här stannar alltså 

samtalet mellan controllern och basenhetschefen, så vidare frågor och dylikt saknar 

naturlig dialog för diskussion, varken basenhetscheferna eller controllern kommenterar 

detta eller antyder att det skulle vara något negativt. De anser att de gör vad deras eget 

uppdrag kräver av dem. Kanske skulle en mer öppen dialog vara fördelaktig för båda 

parter då controllern som har större ekonomisk kunskap kunde vägleda basenhetschefen 

i dennes jobb med att vidare kommunicera informationen och arbeta för att öka 

kostnadsmedvetenheten hos de anställda.  

 

Heide, Johansson, och Simonsson (2005) beskriver att tvåvägskommunikation ska hållas 

i en öppen dialog för att förbättra och effektivisera kommunikationen. När information 

förmedlas till en person i taget och sen vidare finns det en risk att informationen förvrängs 

och misstolkas (Jacobsen & Thorsvik, 2014), denna risk skulle kunna minskas genom 

ytterligare dialog med controller. Ett ekonomi- och PA-möte som används för att 
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informera basenhetscheferna om det ekonomiska läget via controllern observerades för 

denna studie i Mars 2016. Under mötet presenterades resultatet för de föregående 

månaderna och jämfördes med budget samt tidigare år. Det är på detta sätt basenheterna 

får information om deras ekonomiska resultat detta eftersom deras främsta mått är 

jämförelse mot budget samt kostnadsutveckling (Gunnarsson 160317).  

 

Under observationerna uppmärksammades också att vid de mötena som sjukhuschefen 

och ekonomichefen medverkade vid så var det mest de som informerade kring ekonomin. 

Detta syns tydligt i diagram 1 och 2 (Empiri, kommunikationskapitlet, gemensamt 

observerade möten) där det under basenhetschefsmötet var sjukhuschefen som stod för 

44% av informationen och ekonomichefen för 38%. Till skillnad från basenhetscheferna 

som stod endast för 6% av den ekonomiska informationen under mötet. Under mötena 

uttrycktes från ledningens håll flertalet gånger att kostnad för personal har ökat samt att 

det har ökat för mycket. Det fanns dock inga konkreta lösningar till detta problem och 

ingen dialog kring detta fördes. Vid mötet med basenhetscheferna försökte några 

basenhetschefer hitta förklaringar till de ökade kostnaderna men diskussionen stagnerade 

och inga lösningar kunde arbetas fram. Att kunna ge feedback, motivera och samordna är 

viktiga arbetsuppgifter hos chefer (Heide et al. 2005) men på detta mötet kunde vare sig 

motivation eller samordning observeras. Ledarna hade en hög nivå på berättandenivå och 

en låg frågenivå vilket pekar på en påstridig karaktär hos ledaren (Bolman & Deal 2012). 

Istället för att skapa en lösningsfokuserad diskussion var det till största del information 

som monologiskt framfördes. Heide et al (2005) beskriver också de tre viktigaste 

kommunikativa uppdragen en ledare har och bland dessa beskrivs vikten av en 

tvåvägskommunikation. Att kunna skapa en dialog och tillsammans med återkoppling 

kunna ge konkreta förslag. Denna punkt saknades helt under mötena som representanter 

ur ledningen närvarade vid. Dock kunde en antydan av denna punkt synas på andra möten 

lägre ner i hierarkin, exempelvis på arbetsplatsträffen hos barnkliniken där en diskussion 

kring kostnader fanns och där alla på mötet var med och diskuterade under ledning av 1:a 

linjechefen. 
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5.3.2   Horisontell kommunikation 
Förutom den vertikala kommunikationen som sker upp och ned på Länssjukhuset Kalmar 

har de även horisontellt kommunikation. Med horisontell kommunikation menas 

exempelvis den kommunikation som sker mellan kollegor eller mellan olika enheter på 

samma nivå (Jacobsen & Thorsvik, 2014). På Länssjukhuset Kalmar sker horisontell 

kommunikation på de flesta nivåerna. Horisontell kommunikation sker ofta i samband 

med den vertikala kommunikationen på Länssjukhuset Kalmar. Vid observerad 

arbetsplatsträff på Barn- och Ungdomskliniken (160330) skedde både vertikal 

kommunikation mellan 1:a linjechef och personal, samt horisontellt personalen emellan. 

Den horisontell kommunikation var en stor del av mötet eftersom olika personal har olika 

ansvarsområden och på ett möte som detta rapporterar och informerar de varandra om 

förändringar och beslut. Förändringar kan röra ekonomisk information ofta rörande 

material för att minska kostnader för material. Horisontell kommunikation kan ofta 

uppfattas som enklare, att kommunicera med andra personer som är på samma nivå, med 

samma förutsättning och med samma referensramar detta enligt Heide, Johansson och 

Simonsson (2005). Detta överensstämmer med det Östergren och Sahlin-Andersson 

(1998) beskriver om att olika yrkesgrupper har olika språk samt att Jacobsen och Thorsvik 

(2014) beskriver att det är viktigt att alla förstå det språk som används i 

kommunikationen. Eftersom den horisontella kommunikation sker på samma nivå inom 

organisationen på Länssjukhuset Kalmar är det ekonomiska språket därför anpassat så att 

alla förstår det i och med att de som ingår i den horisontella kommunikationen befinner 

sig på samma nivå. Att så var fallet på det observerade mötet märktes på personalen som 

ställde motfrågor och skapade diskussion kring dessa ämnen, alla kunde komma med sina 

åsikter under diskussionen. 

 

Utifrån Länssjukhuset Kalmars organisationskarta har en in zoomad karta utarbetats där 

endast Barn- och Ungdomskliniken samt Anestesi- och Intensivvårdskliniken finns med. 

I denna karta markeras informationens väg med gröna pilar. Bilden är utarbetad efter 

existerande informationsflöde med Anthony och Govindarajans (2014) 

informationsflödesfigur som inspiration. 

 



 

 

 

  108 (129) 
 

 
Figur 22. Det ekonomiska informationsflödet 
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6   Slutsats 
______________________________________________________________________ 

I slutsatsen presenteras studiens centrala slutsatser tillsammans med de 

förbättringsförslag som framkommit under analysen. Slutsatsen avslutas med förslag till 

vidare forskning. 

______________________________________________________________________ 

 
Förmedling av ekonomisk information finns på alla nivåer i Länssjukhuset Kalmar. Det 

finns dock ingen direkt kanal från sjukhusledning ned till personalnivå. Den ekonomiska 

informationen förmedlas mellan de olika nivåerna och beroende på forum antar det 

ekonomiska perspektivet större eller mindre plats för förmedling och diskussion. Under 

analysen har olika förslag till förbättring för Länssjukhuset Kalmar framträtt, ett av dem 

är att en ökad dialog kan vara bra för att öka personalens kostnadsmedvetenhet. 

Observationerna i denna studie visade att ju högre upp i organisationen, desto mindre 

diskussioner har generellt förekommit under observerade möten. Ju längre ned i 

organisationen, desto mer diskussion förekom generellt. Sjukhusledningen efterfrågar 

kostnadsbesparingsförslag från basenhetschefer och 1:a linjechefer. Under observerade 

möten har dessa chefer ej återkopplat med kostnadsförslag till sjukhusledningen. Beslut 

rörande ekonomi har under observationerna ej observerats i större utsträckning på möten 

rörande den taktiska styrningen. Fler beslut rörande ekonomi har fattats långt ut i 

verksamheten i den operativa styrningen. Dessa beslut har bestått av små 

kostnadsbesparingar som ofta initierats av sjukvårdpersonal. Att förmedla ekonomisk 

information är ett verktyg för ekonomistyrning. Men avsaknad av diskussion gör att det 

råder oklarheter kring om mottagaren av informationen faktiskt kunnat tillgodose sig den 

för att i ett senare skede kunna använda informationen som ett beslutsunderlag. 

Sjukhusledning, basenhetschefer samt 1:a linjechefer bör därför utveckla detta 

styrverktyg för att styra verksamheten efter satta mål vilket innebär att beslut ska fattas 

på respektive nivå genom diskussion mellan nivåerna istället för att skjuta över ansvaret 

till annan nivå.  
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I dagsläget stannar controllerns dialog vid basenhetschef och till viss del 1:a linjechefer. 

Att öka controllerns insyn och dialog vidare och längre ner i hierarkin skulle kunna öka 

deras förståelse för det ekonomiska läget. Speciellt en ökad dialog kring de mål som finns 

uppsatta i klinikernas balanserade styrkort, målen är otydliga och behöver ytterligare 

förklaring. Controllern kan med sin ekonomiska kompetens kan hjälpa basenhetschefer 

och 1:a linjechefer att sätta upp finansiella mål som är både mätbara för verksamheten 

och begripliga för personalen.  Ytterligare exempel på tillfällen då en ökad dialog är 

önskvärd är på de möten där 1:a linjecheferna och basenhetschefen träffas. Där kunde 

även controllern vara tillgänglig vid några tillfällen under året för att svara på eventuella 

frågor och förtydliga de ekonomiska delarna. Detta eftersom Basenhetschefer och 1:a 

linjechefer till stor del saknar ekonomisk utbildning och därmed fördjupad kunskap i 

ekonomi och hur de kan arbeta med att förmedla den.  

 

Ytterligare en del i förbättringsförslaget är att öka basenhetscheferna och 1:a 

linjechefernas ekonomiska kompetens. I dagsläget erhåller de mycket lite utbildning 

kring landstingets ekonomi, affärssystem samt kunskap om hur det balanserade styrkortet 

kan användas i deras dagliga styrarbete. Vissa av 1:a linjecheferna har under intervju 

uttryckt att de önskar mer utbildning inom ekonomi både för sin egen del och i vissa fall 

för sina chefskollegor då detta är en viktig del för chefspositionen. Dock så får den 

ekonomiska delen av deras arbete inte ta för stor plats då det är vårdkvalitén som är deras 

största fokus och främsta mål.  

 

Flertalet i personalen som intervjuats i denna studie önskade ytterligare ekonomisk 

information då främst kring kostnad för olika materiel. Detta är inte uppmärksammat av 

deras chefer som är deras främsta informationskälla. Det saknas således information och 

cheferna skulle i och med detta kunna använd sin chefsposition att informera och 

diskutera med personalen och på så vis leda dem i önskad riktning. Eftersom personalen 

efterfrågar ökad ekonomisk information är ett förslag att informera på ett tydligt sätt vad 

de olika materielen kostar för att hjälpa personalen att agera mer kostnadsmedvetet. 

Genom exempelvis prislappar på hyllorna så det på ett tydligt sätt syns vad de olika 

sakerna kostar kan hjälpa personalen att välja det som har ett lägre pris i en valsituation 
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Den administrativa enheten har ingen direkt kontakt med personalen och har därför svårt 

att veta hur kostnadsmedvetna personalen är. Att den administrativa delen där bland annat 

sjukhusledningen ingår är osäkra på hur kostnadsmedvetna personalen är visar på att 

dialog mellan personal och sjukhusledning brister. Sjukhusledningen har möjlighet att 

förstärka sin strategiska och taktiska styrning och i den skapa bättre dialog med den 

operativa styrningen. Eftersom Länssjukhuset Kalmar redan tidigare haft en testperiod 

med internprissättning men sedan valt att ta bort modellen istället för att utveckla den gör 

att internpris inte är aktuellt för Länssjukhuset Kalmar i nuläget. I framtiden kan det dock 

komma att bli aktuellt igen.  

 

Barn- och Ungdomskliniken hade tydligt kommunicerat till sin personal hur resultatet 

blev förra året genom att bjuda på tårta då de hållit sig inom budget. Dock så har Anestesi- 

och Intensivvårdskliniken inte samma möjlighet då deras budget är satt så lågt att 

basenhetschefen inte vill kommunicera resultatet, detta eftersom ett resultat på minus 19 

miljoner inte anses vara motiverande för personalen. Så med detta i åtanke 

rekommenderas också att uppdatera och räkna upp deras budget för att ha mål som 

faktiskt är realistiska och möjliga att nå upp till. Samt att vid kommunikation av en kliniks 

resultat bör ej glömmas att kommunicera vad en eventuell avvikelse både upp och ned 

kan bero på. Detta kan leda till en förståelse över att kliniken ej lyckats hålla sin budget 

är helt i sin ordning om det rör kostnadsposter som ligger utanför påverkan så som 

exempelvis köpt vård. Att uppdatera budgeten är också viktigt för att skapa rimliga mål 

som basenhetschefen kan kommunicera vidare ut till personalen på de olika 

vårdavdelningarna. 

 

Sammanfattningsvis har personalen på Länssjukhuset Kalmar en vilja av att agera 

kostnadsmedvetet men inte verktygen för att göra det. Det saknas även mål som är rimliga 

att nå upp till, då i första hand Anestesi- och Intensivvårdsklinikens budget som är orimlig 

i sin omfattning och i relation till faktiskt utfall de senaste åren. När målen inte är möjliga 

att nå upp till stannar det målstyrda arbetet upp och viljan att agera kostnadsmedvetet 

försvinner. Ledningen på Länssjukhuset Kalmars tro om personalens 
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kostnadsmedvetenhet stämmer ganska bra överens med den bild som denna studie har 

målat upp. Dock finns det vissa avvikelser, främst att chefer inte tror att personalen vill 

ha mer ekonomisk information när de faktiskt önskar det. De flesta önskar mer 

information, de som inte vill ha mer information är de som arbetar under en orimlig 

budget. Alltså kan ett samband ses mellan mål som är rimliga och möjliga att nå upp till, 

samt viljan att agera kostnadsmedvetet. Även det faktum att Anestesi- och 

Intensivvårdskliniken inte diskuterar kring minskad kostnadsutveckling vare sig på 

kliniknivå eller landstingsnivå till skillnad från Barn- och Ungdomskliniken, visar att om 

kliniken har möjlighet att nå upp till sina mål så har de också utrymme för att ytterligare 

se sig om och se en större bild.  

 

6.1   Förslag till vidare vidare forskning  
I denna studie var ett av resultaten att det finns en vilja av att agera kostnadseffektivt, 

alltså finns en viss kostnadsmedvetenhet. Utifrån detta är ett förslag på vidare forskning 

att närmare studera vilka verktyg som ledningen kan erbjuda personalen för att de ska 

kunna agera kostnadseffektivt.  

 

Ett annat förslag är att utföra en utvärderingsstudie på de balanserade styrkort som finns 

och som inte används som de styrverktyg de faktiskt kan vara. Är de överflödiga eller är 

det kunskap som saknas om hur styrkorten ska kunna stödja cheferna i arbetet med den 

ekonomiska styrningen. 
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8   Bilagor 
8.1   Bilaga 1. Sökord 
Management control 

Hospital 

Non profit organization 

Information sharing 

Prestige among professions 

Financial information 

Cost awareness 

Cost efficiency 

Health care 

Health professions 

Leadership 

Organizational structure 

 

8.2   Bilaga 2. Intervjuguide 
8.2.1   Intervjuguide - controllers 

•   Vad innebär ekonomisk medvetenhet? 

o   Hur upplever ni den ekonomiska medvetenheten på de olika 

organisatoriska nivåerna inom kliniken?  

o   Påverkas kostnader och i så fall hur påverkas kostnader av ekonomisk 

medvetenhet på de olika organisatoriska nivåerna inom kliniken? 

o   Hur mycket anser ni att de olika organisatoriska nivåerna behöver veta om 

den ekonomiska situationen? 

o   Vad innebär kostnadsmedvetenhet för er?  

•   Hur används det balanserade styrkortets finansiella del på de olika organisatoriska 

nivåerna på kliniken? 

o   Har kliniken några konkreta ekonomiska mål och mätetal? 

•   Hur används budget? 

•   Används ekonomiska information för motivation? 
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•   Använder ni internprissättning? 

•   På vilket sätt rapporterar du ekonomisk information upp och ned i organisationen? 

 

8.2.2   Intervjuguide - personal 

•   Genom vilka kanaler når ekonomisk information dig i ditt arbete? 

•   Anser du att du får tillgång till tillräckligt med ekonomisk information? 

•   Känner du att du genom denna information har kunskap om hur du kan arbeta 

kostnadsmedvetenhet? 

•   Vilken typ av ekonomiska information får du ta del av? 

•   Känner du någon begränsning i arbetet på grund av ekonomiska orsaker eller 

känner du att det istället är behjälpligt i ditt dagliga arbete? Vilka? 

•   Vet du hur resultatet för kliniken blev förra året?  

 

8.2.3   Intervjuguiden Basenhetschefer 
•   Hur ser budgeten ut på din klinik? 

•   Vilken medicinsk bakgrund har du? 

•   Har du någon ekonomisk utbildning? 

•   Har du någon ledarskapsutbildning? 

•   Skulle du önska mer ekonomisk utbildning för din chefstjänst? 

•   Traineeutbildning för chefer, vad innebär detta? Vad får de för utbildning och hur 

lång är den? 

•   Vilka andra mått förutom resultat jämfört mot budget och arbetade timmar får du 

från klinikens controller? 

•   Anser du att personalen är kostnadsmedveten? I hur stor grad? 

o   Begreppsförklaring. Ekonomisk medvetenhet: Med ekonomisk 

medvetenhet menas att personen i fråga har ett ekonomiskt tänkande var 

det gäller intäkter och kostnader. Medvetenhet här avser både ren 

kostnadsmedvetenhet samt en helhetsbild om ekonomin på respektive 

avdelning, basenhet och sjukhuset i stort.  
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•   Ni använder Balanserat styrkort i er styrning, på vilket sätt använder du dig av 

det? 

 

8.2.4   Intervjuguiden 1:a linje chefer 

•   Har du någon ekonomisk utbildning eller ledarskapsutbildning? 

•   Skulle du önska mer ekonomisk utbildning för din chefstjänst? 

•   Arbetar du utifrån och med balanserat styrkort? 

•   Anser du att personalen är kostnadsmedveten? I hur stor grad? 

o   Begreppsförklaring. Ekonomisk medvetenhet: Med ekonomisk 

medvetenhet menas att personen i fråga har ett ekonomiskt tänkande var 

det gäller intäkter och kostnader. Medvetenhet här avser både ren 

kostnadsmedvetenhet samt en helhetsbild om ekonomin på respektive 

avdelning, basenhet och sjukhuset i stort. Vilken grad av ekonomisk 

medvetenheten som råder för en person kan komma att leda till huruvida 

individen är kostnadsmedveten i sitt agerande eller ej. 

 

8.2.5   Intervjuguide Ekonomichef 
•   Ni använder Balanserat styrkort i er styrning, på vilket sätt använder du dig av 

det? 

•   Anser du att personalen är kostnadsmedveten? I hur stor grad? 

o   Begreppsförklaring. Ekonomisk medvetenhet: Med ekonomisk 

medvetenhet menas att personen i fråga har ett ekonomiskt tänkande var 

det gäller intäkter och kostnader. Medvetenhet här avser både ren 

kostnadsmedvetenhet samt en helhetsbild om ekonomin på respektive 

avdelning, basenhet och sjukhuset i stort. Vilken grad av ekonomisk 

medvetenheten som råder för en person kan komma att leda till huruvida 

individen är kostnadsmedveten i sitt agerande eller ej. 

•   Har ni någon speciell internutbildning för de olika cheferna (basenhetschef, 1:a 

linjechef)? 

•   Hur många gånger per år har ni resultatdialog med de olika klinikerna? 



 

 

 

  124 (129) 
 

 

8.3   Bilaga 3. Observationsschema 
8.3.1   Kategorier 

Deltagare Kategorier 

 1 2 3 4 5 Totalt 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Totalt       

1. Bidrar med information 

2. Ger konkreta förslag 

3. Tar avstånd från andras uttalande 

4. Stöder andras uttalande 

5. Söker information 

 



 

 

 

  125 (129) 
 

 

 

 

8.3.2   Tidsschema 

Ärende Tid 
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8.4   Bilaga 4. Kommunikation i linjen Länssjukhuset Kalmar.  
 

 

8.5   Bilaga 5. Begreppslista 
I denna studie används termer såsom ekonomisk medvetenhet vilket är ett tolkningsbart 

begrepp. För att förtydliga beskrivs begreppen nedan såsom de är menade att tolkas i 

denna uppsats. 

 

•   Ekonomisk medvetenhet 
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Med ekonomisk medvetenhet menas att personen i fråga har ett ekonomiskt tänkande var 

det gäller intäkter och kostnader. Medvetenhet här avser både ren kostnadsmedvetenhet 

samt en helhetsbild om ekonomin på respektive avdelning, basenhet och sjukhuset i stort. 

Vilken grad av ekonomisk medvetenheten som råder för en person kan komma att leda 

till huruvida individen är kostnadsmedveten i sitt agerande eller ej.  

 

•   Ekonomisk information 

Med ekonomisk information avses i denna studie den information som berör begrepp som 

till exempel resultat, budget, kostnader, prestationsmätningar, det vill säga all ekonomisk 

information som används för att styra och kontrollera i en organisation. 

 

•   Personal 

Med personal menas den resurs som i samverkan med andra resurser står för 

organisationens prestationer. I denna studie rör det sig om läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor läkarsekreterare med flera som därmed utgör organisationens viktigaste 

resurs.  

 

8.6   Bilaga 6. Figurförteckning 
Figur 1. Källa: Ekonomirapport oktober 2015 skl.se 

Figur 2. Tre teman 

Tabell 1. Muntliga intervjuer 

Tabell 2. Skriftliga intervjuer 

Tabell 3. Observerade möten 

Figur 3. Konceptuell modell 

Figur 4. Tema Hälso- och sjukvård 

Figur 5. Mintzbergs (1983) struktur, professionell byråkrati. 

Figur 6. Tema Ekonomistyrning 

Figur 7. Tema Kommunikationsstrategi 

Figur 8. Informationsflöde 

Figur 9. Integrerad kommunikation 



 

 

 

  128 (129) 
 

Figur 10. Konceptuell modell 

Figur 11. Tema Hälsa- och Sjukvård 

Figur 12. Organisationskarta. 

Figur 13. Tema Ekonomistyrning 

Figur 14. Balanserat styrkort för Länssjukhuset Kalmar 

Figur 15. Balanserat styrkort för Barn- och Ungdomskliniken 

Figur 16. Balanserat styrkort för Anestesi- och Intensivvårdskliniken 

Figur 17. Tema Kommunikationsstrategi 

Diagram 1. Basenhetschefsmöte 

Diagram 2. Administrationen informerar 

Diagram 3. Ledningsgruppsmöte Barn- och Ungdomskliniken 

Diagram 4. Arbetsplatsträff Neo Barn- och Ungdomskliniken 

Diagram 5. Observerade möten på Barn- och Ungdomskliniken 

Diagram 6. Arbetsplatsträff OP Anestesi- och Intensivvårdskliniken 

Diagram 7. Ledningsgruppsmöte Anestesi- och Intensivvårdskliniken 

Diagram 8. Observerade möten på Anestesi- och Intensivvårdskliniken 

Figur 18. Konceptuell modell 

Figur 19. Tema Hälso- och sjukvård 

Diagram 9. Ledningsgruppsmöte Anestesi- och Intensivvårdskliniken procentuellt 

Diagram 10. Ledningsgruppsmöte Barn- och Ungdomskliniken procentuellt 

Figur 20. Tema Ekonomistyrning 

Figur 21. Tema Kommunikationsstrategi 

Figur 22. Det ekonomiska informationsflödet 
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