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Sammanfattning 

Titel: Målstyrningens diagnos - En studie av chefers uppfattning om styrmetoden målstyrning 

inom hälso- och sjukvård 

Title: Management by objectives a diagnosis -A study of managers' perception of a control 

system in a health care organization 

Kurs: D-uppsats, Linköpings universitet 

Författare: Mikael Persson & Sebastian Svahn 

Handledare: Hans Andersson 

Bakgrund: Målstyrning är en styrform som används i stor utsträckning inom den offentliga 

sektorn och därigenom av landsting. Problem med målstyrning inom offentlig verksamhet har 

påvisats av en mängd olika forskare med fokus mot mål, och den beställare- utförarestruktur 

som råder. Hur chefer uppfattar styrsystemet inom hälso- och sjukvården är dock inte 

studerad i samma utsträckning. Trots ett krav från landstingsledningens sida om minskat antal 

anställda inom hälso- och sjukvården i Östergötland har en ökning skett, något som fångade 

uppsatsförfattarnas uppmärksamhet gentemot styrningen i organisationen.   

Syfte: Genom att utgå från centrum- och verksamhetschefers uppfattningar om mål och 

styrning undersöka målstyrningen som styrmetod inom en decentraliserad hälso- och 

sjukvårdsorganisation. 

Metod: Studien grundar sig i ett deduktivt synsätt och har genomförts i form av en fallstudie 

på ett centrum inom Hälso- och sjukvården i Östergötland. Empiriskt material har insamlats i 

huvudsak genom semistrukturerade intervjuer med två centrumchefer, samt e-postintervjuer 

med fyra verksamhetschefer.  

Resultat: Målstyrning som styrmetod inom hälso- och sjukvården har brister. Mål är otydliga 

samt oförenliga och kräver prioriteringar, vilket skapar problem vid måluppfyllelse . Problemen 

påvisas huvudsakligen på verksamhetsnivå, där ett behov av ökad tydlighet och klargörande 

gällande prioriteringar efterfrågas, detta då styrmodellen inte är anpassad efter 

verksamhetschefernas behov.  

Nyckelord: målstyrning, chefer, offentlig sektor, uppfattning, decentralisering 
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1. Inledning 
Inledningens syfte är att presentera bakgrunden till studien samt formulera dess problem. 

Problematiseringen mynnar ut i ett syfte som beskriver vad som skall besvaras av studien. Kapitlet 

avslutas med en disposition av studien för att underlätta orienteringen för läsaren. 

1.1. Bakgrund 
Intresse och diskussioner kring hälso- och sjukvården, dess struktur och styrning har alltid funnits, 

men idag kanske i större utsträckning än någonsin. Befolkningen både växer och blir äldre medan 

landstingets resurser inte ökar nämnvärt. Effektivitet är något som präglat diskussionen under en tid 

men även styrning och struktur är viktiga ämnen i debatten. Den 11 mars 2009 höll Studieförbundet 

näringsliv och samhälle (SNS) en vårdkonferens med Sveriges kommuner och landsting tillsammans 

med ett antal forskare, utredare och sakkunniga. Diskussioner fördes rörande styrning, struktur, 

kvalitet samt effektivitet inom vården. Några kom med förslag till förbättringar, andra påvisade 

brister i systemet. En enighet som dock märktes var att de alla ansåg att något måste göras inom 

sjukvården då trenden går mot en situation som inte håller i längden (URL 1). 

I en artikel från Östgöta Correspondenten publicerad den 26 januari 2010, visas det att antalet 

anställda inom Landstinget i Östergötland (LiÖ) fortsätter öka, trots krav på att 350 heltidstjänster 

skall bort (URL 2). 

”Det är oroande” kommenterar ekonomidirektören Mikael Borin, som har ekonomiansvaret hos 

Landstinget i Östergötland, om uppgiften om att sjukvården nyanställde 138 personer (omräknat till 

heltid) förra året trots krav på minskning (URL 2). 

Landstinget i Östergötland är liksom övriga 19 landsting i Sverige en organisation som ytterst är styrd 

av dem som bor i länen, där beslut fattas av folkvalda politiker och resurser kommer från 

skattebetalarna. Landstingen ansvarar främst för hälso- och sjukvård och målet för verksamheten är 

en god hälsa för alla länsinvånare (URL 3) samt krav på en god ekonomisk hushållning 

(Kommunallagen 1991:900,8 kap § 1). Offentliga organisationer såsom Landstinget i Östergötland har 

ansvar gentemot befolkning och patienter vilket ställer stora krav på gott ledarskap på alla nivåer 

(Adolfsson & Solli, 2009).  

Historiskt har det inom den offentliga sektorn och därigenom även i landstingen skett ett skifte från 

att använda sig av tydliga policydokument och regler till att anamma en mer företagslik styrning 
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(Almqvist, 2006). Behovet av hälso- och sjukvårdstjänster har ökat allt mer genom en åldrande och 

växande befolkning. Detta har i sin tur lett till en allt större efterfrågan på kostnadseffektivitet, vilket 

skapar efterfrågan på nya metoder för att använda och styra resurser så bra som möjligt (Idänpään-

Heikkilä & Brommels, 2009 i Adolfsson & Solli, 2009). För att möta efterfrågan samt nå kravet på en 

god ekonomisk hushållning och kostnadseffektivitet använder sig Landstinget i Östergötland av 

målstyrning. Där övergripande mål fastställs av folkvalda politiker för att sedan brytas ner till delmål. 

Delmålen skall sedan uppfyllas av centrum som står för den operativa verksamheten (Landstinget i 

Östergötland årsredovisning (2009).  

Det är dessa centrum som är de ansvariga utförarna av hälso- och sjukvård inom Landstinget i 

Östergötland. Centrumen bedrivs som separata decentraliserade enheter, med en centrumchef som 

den högsta befattningen och under denne flera verksamhetschefer som ansvarar för klinikerna. 

Styrlogiken som används inom hälso- och sjukvården i Östergötland är målstyrning. För att få ner 

målstyrningen från politik till centrumnivå används balanserat styrkort (URL 4). 

Artikeln i Östgöta Correspondenten påvisar det faktum att anställningarna ökade trots ett kollektivt 

anställningsstopp för alla operativa chefer inom landstingsorganisationen (URL 5). Enligt landstingets 

styrfilosofi skall beslut fattas så nära patienten som möjligt, då det är där kunskapen om patienten 

finns. Något som dock inte åstadkommits, då beslutet om anställningsstopp togs av den högste 

tjänstemannen inom Landstinget i Östergötland- landstingsdirektören Barbro Naroskyin. Beslutet att 

dra tillbaka handlingsfriheten och beslutsrätten från de operativa cheferna kan tyda på att det finns 

ett underliggande problem då detta agerande frångår den styrfilosofi som används. 

1.2. Problematisering 
Att skapa både god hälsa för invånarna samt hushålla med sina resurser kan vara en svår ekvation att 

lösa. I en stor och komplex organisation som Landstinget i Östergötland kan det finnas flera möjliga 

bakomliggande orsaker som ligger till grund för att problem uppstår, mål inte uppnås, och beslut 

såsom artikeln i Östgöta Correspondenten påvisar inte får någon effekt. Landstinget i Östergötland 

har idag en decentraliserad struktur där organisationen är uppdelad i centrum och där 

centrumchefen har det yttersta ansvaret för resultat och budget. Decentralisering handlar enligt 

Brorström, Haglund och Solli (2005) om att föra ut befogenheter och ansvar från central nivå, till en 

nivå som är underställd rent organisatorisk. Detta medför ökat inflytande och ökat ansvar för de 

lokalt ansvariga. Hallin och Siverbo (2002) menar att decentraliseringen inom den offentliga sektorn 

skulle skapa en tydlig skillnad mellan politik och praktik, där politiker skapar målen som ska 
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genomföras av chefer och medarbetare längre ner i organisationen. Detta medförde att målstyrning 

blev vanlig, då chefer och anställda får eget ansvar för att nå målen.  

Gabrielii, et, al. (1990) tar upp problematiken med anställningar och menar att faktumet att 

beslutsrätten läggs på flera händer via decentraliseringen kommer leda till att administrativa fel 

begås. Något som kan yttra sig i personalrekryteringar och att centralt beslutade regler inte följs. 

Detta är dock något som främst sker när organisationer är nya.  

Landstinget i Östergötland är på intet sätt en ny organisation, men påvisar ändå det problem med 

anställningar som Gabrielii, et, al.(1990) tar upp. Genom decentraliseringen ges ett stort inflytande 

över verksamheten till de operativa cheferna. De operativa cheferna inom centrumen hade tidigare 

frihet att anställa och gjorde så trots ett uppsatt mål som innebar krav om minskad personal. För att 

öka sannolikheten för att anställda med stort inflytande och ansvar, agerar i linje med företagets mål 

menar Merchant och Van der Stede (2007) att dessa måste vägledas och påverkas. 

Målstyrning lämpar sig bra i decentraliserade organisationer där stort ansvar finns hos den lokalt 

ansvarige menar Merchant och Van der Stede (2007). För att få en tydlighet i målstyrningen 

gentemot de operativa cheferna används verktyget balanserat styrkort inom hälso- och sjukvården i 

Östergötland. Målstyrning innebär att tydliga mål sätts upp för de anställda av ledningen i 

organisationen, men medarbetarna har frihet att själva bestämma hur målen skall uppnås på bästa 

sätt (Svensson, 1997). En viktig aspekt inom målstyrning är enligt Hultkrantz (2007) i Hultkrantz och 

Söderström (red.) (2007) att målen skall vara specifika och därigenom tydligt ange vad som skall 

uppnås. Inom offentliga verksamheter kan detta vara ett problem då målen ofta är vaga (Merchant & 

Van der Stede, 2007). Drucker (1974) menar att offentliga organisationer alltid har flera mål och 

många av dem hamnar i konflikt, vissa kanske till och med är oförenliga. Detta gör att prioriteringar 

krävs av centrumchefer och verksamhetschefer, något som i sin tur kan leda till att vissa mål 

bortprioriteras.  

Ytterligare en aspekt av målstyrning inom den offentliga sektorn är att en stor del av målen 

formuleras långt upp i organisationshierarkin, något som Emmanuel et al (1995) kritiserar då de 

menar att det måste finnas en dialog gällande målen, mellan ledning och de individer som berörs. 

Emmanuel et al (1995) förtydligar detta och menar att det måste finnas en delaktighet och 

påverkbarhet vid framtagande av mål. Jun (1976) tar upp exempel angående detta från sina 
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intervjuer med personer som berörts utav målstyrning inom den offentliga sektorn. Vilket än mer 

tyder på en problematik med att styra via målstyrning. 

“Top executives can set some glorious goals and objectives, but they have very little to 

do with situations at the state and local level.”(Jun, 1976, s.1) 

 ” Objective is imposed upon us by headquarters people. It is their objective, but not 

ours.”(Citat från anställd inom offentlig sektor. Jun, 1976, s.1) 

Som påvisades ovan menar Gabrielii, et, al, (1990) att problemet om anställningar kan förklaras av 

decentralisering. Uppsatsförfattarna anser dock att svaret inte kan ges så lätt då landstinget i 

Östergötland är en mogen organisation vilket indikerar att det kan finnas andra orsaker till de 

problem som Gabrielii, et al, (1990) påvisar. Den decentraliserade strukturen kan mycket väl vara en 

bidragande orsak till att problem uppstår i en organisation, men det kan även finnas problem i den 

styrfilosofi som används, inte bara inom Landstinget i Östergötland, utan även i andra stora och 

komplexa organisationer. 

Genom decentraliseringen har beslut kunnat fattas av cheferna i den operativa verksamheten. De 

beslut som fattats, skall dock tas för att uppnå de mål som finns beslutade av de styrande. De mål 

som uppsatsförfattarna exemplifierar genom artikeln i Östgöta Correspondenten har antingen inte 

uppfattats, inte uppnåtts eller inte verkställts av cheferna. Uppsatsförfattarna anser att detta tyder 

på att den typ av målstyrning som riktar sig mot chefer inom hälso- och sjukvården innehåller brister, 

brister som förstärks utav decentraliseringsstrukturen. Varför uppsatsförfattarna finner det 

intressant att närmare undersöka den målstyrningen som är riktad mot de operativa cheferna i en 

decentraliserad organisation. Organisationshierarkins struktur samt området som ämnas undersökas 

närmare i denna studie ses i figur 1. 
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Figur 1: Egen modell, Målstyrningens väg från politik till praktik 
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1.3. Syfte: 
Genom att utgå från centrum- och verksamhetschefers uppfattningar om mål och styrning, 

undersöka målstyrningen som styrmetod inom en decentraliserad hälso- och sjukvårdsorganisation.  

1.3.1. Frågeställningar:  

 

1. Hur uppfattar centrum- och verksamhetschefer de mål som skall uppfyllas? 

2. Hur påverkas centrum- och verksamhetschefer av målformulering? 

  

1.4. Tidigare forskning 
Ett stort antal studier har gjorts gällande styrning inom den offentliga sektorn. Studier som explicit 

undersöker målstyrning är däremot inte lika vanlig. Många författare vidrör målstyrning men 

fokuserar ofta på något annat. Däribland Andersson et al. (2003) som utreder beställare- 

utföraremodellen samt styrning. En liknande studie har utförts av Hallin och Siverbo (2002) som gör 

en övergripande studie kring styrning inom hälso- och sjukvården och därigenom vidrör en mängd 

olika aspekter såsom, profession, beställare- utföraremodellen, olika typer av styrning samt 

prestationsfinansiering. 

En studie som fokuserat på just målstyrning inom hälso- och sjukvården är dock genomförd av 

Rombach (1992). I studien av Stockholms läns landsting kommer Rombach (1992) fram till att 

målstyrning inte är en lämplig styrmetod inom hälso- och sjukvården. En presentation görs med fyra 

argument mot målstyrning, vilka är:  

 Teknikens effekter är osäkra 

 Vi har bättre tekniker 

 Vi kan inte använda tekniken 

 Tekniken verkar ogenomtänkt 

Mycket av kritiken kretsar kring målen inom målstyrning och problemet med att de är vaga och 

tvetydiga, men även problem med att organisationen styrs av politiker tas upp. 

Även i denna studie kommer mål och målstyrning vara fokus. Men istället för att som Rombach 

(1992) titta på hela organisationen kommer vi att fokusera på chefer och deras uppfattning av 

målstyrningen. Det är cheferna som utsätts för stora delar av målstyrningen, men det är också de 
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som är nära verkligheten. Att få deras uppfattning av målstyrningen kan därför vara nyttigt vid 

diskussioner kring målstyrning inom den offentliga sektorn.  

Det har gått 18 år sedan Rombach genomförde sin studie, sedan dess har säkerligen en hel del hänt 

inom den offentliga sektorn, varvid denna studie kommer svara för hur en liten del av den uppfattas 

18 år senare.  

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är indelad i fem kapitel. Det första kapitlet (inledningen) beskriver bakgrunden till det 

valda ämnet. Därefter följer en diskussion om ämnets problematik som sedan leder ned till ett syfte 

och frågeställningar. 

Kapitel 2 innehåller metoden för uppsatsen där beskrivning sker av vald metod för att besvara syftet, 

vidare diskuteras för och nackdelar med vald metod.  

I kapitel 3 redogörs uppsatsens referensram, vilken ger ett teoretiskt underlag för studien. 

Övergripande teori gällande styrning kommer att följas av teorier inom målstyrning. Därefter följer 

ett antal teorier gällande utmärkande förutsättningar inom hälso- och sjukvården såsom balanserat 

styrkort samt decentralisering.  

I kapitel 4 återges det empiriska materialet som insamlats under studien. Kapitlet inleds med 

övergripande material kring organisationen som sådan. Därefter presenteras empiri kring 

målstyrningen, balanserat styrkort samt decentralisering i organisationen utifrån sammanställt 

material från intervjuer samt via offentliga dokument från landstinget i Östergötland. 

I kapitel 5 presenteras analysen där vi sammanför empiriskt material med teori, vilket besvarar syftet 

i uppsatsen. Avslutningsvis presenteras slutsatser som dras utifrån analysen vilket följs av förslag till 

vidare forskning.  

 

  



 

8 
 

2. Metod 
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en förståelse för uppsatsförfattarnas vetenskapliga ansats 

samt hur val av metoder har tagit form i denna studie. Kapitlet börjar med en sammanställning av de 

personer som uppsatsförfattarna intervjuat, sedan följer en beskrivning av uppsatsen uppkomst och 

praktiskt genomförande. Kapitlet avslutas med en metodkritisk diskussion. 

2.1. Intervjuobjekt 
För att underlätta för läsaren och ge tydlighet i vilka personerna är som uppsatsförfattarna kommer 

nämna i metoden följer nedan en sammanställning på våra intervjuobjekt. Samtliga intervjuade 

centrum- och verksamhetschefer är anonyma och har fingerade namn. När uppsatsförfattarna 

hänvisar till ”respondenterna” i studien menas centrum- och verksamhetschefer. 

 Centrumchef Adam – Chef över specialistcentrum inom Landstinget i Östergötland 

 Centrumchef Eva – Chef över ett specialistcentrum inom Landstinget i Östergötland 

 Verksamhetschef Blå – Chef över en klinik/enhet inom Landstinget i Östergötland 

 Verksamhetschef Röd – Chef över en klinik/enhet inom Landstinget i Östergötland 

 Verksamhetschef Svart – Chef över en klinik/enhet inom Landstinget i Östergötland 

 Verksamhetschef Grön – Chef över en klinik/enhet inom Landstinget i Östergötland 

 Urban Svahn – Controller, Uppdrag kopplade till den landstingsövergripande styrningen med 

tyngden på planering och uppföljning. Samt projektledare för landstingets årsredovisning.  

Anledningen till att Urban Svahn inte är anonym beror på att hans tjänst inom landstinget lätt går 

att koppla till honom som person. Vilket ledde till att anonymitet inte kunde säkras, något som 

Svahn själv var helt införstådd med. Uppsatsförfattarna beslutade därför tillsammans med Svahn 

att hans namn skulle användas i uppsatsen. Detta då en beskrivning av hans tjänst ansågs 

nödvändig för att få tyngd bakom uttalanden gällande styrning inom landstinget.  

2.2. Upptakt 
Arbetet påbörjades genom att insamla material gällande Landstinget i Östergötland. 

Uppsatsförfattarna sökte information om bland annat historik, strukturell uppbyggnad samt hur 

organisationen arbetar. Detta för att få en övergripande bild över förutsättningarna som finns i 

denna typ av organisationer. Informationen togs främst från Landstinget i Östergötlands hemsida, 

där omfattande dokument gällande styrning, struktur, organisation och beslut finns. Dokument som 

exempelvis möten, månads- delårsrapporter samt årsredovisningar. Med en god kunskapsgrund om 

Landstinget i Östergötland undersökte uppsatsförfattarna därefter tidigare forskning rörande 
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offentlig sektor, mål och chefer. Samt teorier för att beskriva förutsättningar i verksamheten, såsom 

ekonomistyrning, målstyrning, decentralisering och balanserat styrkort. Utifrån detta gjordes sedan 

en problemformulering där problemet som grundade sig i artikeln flätades samman med hur 

organisationen ser ut men också med teori. Att studien fokuserar på målstyrning beror på ett väckt 

intresse från uppsatsförfattarnas sida, då ett mål som landstinget formulerat gällande anställningar 

till stor del förbisetts. Detta som skapade frågor kring de medel som används av hälso- och 

sjukvården för att uppnå mål, vilket är målstyrning. För att studera styrsystemet och dess 

komponenter valde uppsatsförfattarna en metod som baseras på uppfattning. Då hierarkin förenklat 

inom landstinget är: ledning, centrumchef, verksamhetschef valdes de två sistnämnda 

chefsgrupperna ut som studieobjekt. Det är mot de två chefsgrupperna stora delar av styrningen 

riktar sig, och det följde naturligt att studera dessa mer ingående. 

 2.3. Uppfattning 
Uppsatsförfattarna har i denna studie studerat centrum- och verksamhetschefernas uppfattning av 

målstyrning. Genom att undersöka uppfattningen vill uppsatsförfattarna skapa en förståelse för 

studieobjekten. Efter den empiriska insamlingen från de rörda cheferna har sedan en tolkning skett 

rörande chefernas uppfattningar om mål och styrning vilket leder till vår bild av verkligheten. 

Materialet har sedan analyserats med hjälp av teorier för att besvara studiens syfte. 

 

Att studera hur medarbetare uppfattar en organisation är en metod som ökat i intresse och blivit allt 

vanligare menar Hellgren och Löwstedt (2001) som anser att det inom organisationer till stor del 

handlar om att samordna individers handlingar. Varpå dessa handlingar ofta blir ett objekt för studier 

för att kunna dra relevanta slutsatser kring en fråga. Hellgren och Löwstedt (2001) anser dock att 

detta angreppssätt inte är ett måste, utan att det istället går att undersöka medarbetares 

uppfattning om organisationen. Hellgren och Löwstedt (2001) menar att en medarbetares handling 

kan skilja sig från vad de uppfattar eller anser om något.  

 

Genom att undersöka uppfattningen hos medarbetare går det att fördjupa sig i hur organisationen 

fungerar, i form av aktiviteter och dess värden. Vilket även innefattas av konsekvenser på 

management modeller och hur de används. Att undersöka hur individer uppfattar något kan även ge 

en bättre förståelse för varför problem inom organisationen finns eller uppstår menar Hellgren och 

Löwstedt (2001).  
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Hellgren och Löwstedt (2001) menar vidare att intresset för individers uppfattning har fått en ökad 

betydelse de senaste årtiondena för att förstå hur organisationer uppstår och verkar. De menar att 

det är en aktuell studiemetod som växer allt mer och som använts många gånger tidigare. Hellgren 

och Löwstedt (2001) och tar upp författare som Eden et al. (1979), Srivastra et al. (1983), Huff (1990) 

och Eden och Spender (1998) som alla tar upp styrningsfrågor som utreds och bidrar med ökad 

kunskap om organisationer med en grund utav individers uppfattning om den rörda organisationen. 

Hellgren och Löwstedt (2001) menar att ledningen i alla företag har en strävan att kunna hantera 

tänkande och handlande, att studera personers uppfattning är en alternativ studiemetod jämfört 

med traditionella metoder. Författarna anser vidare att en studie som baseras på uppfattning kan ge 

en djupare bild, då det kan skilja sig från vad en medarbetare gör och från hur dessa uppfattar en 

organisation.  

2.4. Fallstudie 
Studien konkretiserar målstyrningen inom Landstinget i Östergötland riktad mot centrum- och 

verksamhetschefer genom att studera ett specialistvårdscentrum som fallstudieobjekt. För att få en 

mer nyanserad bild av centrumchefers uppfattning, 

genomfördes även en intervju med en 

centrumchef på ytterligare ett centrum. Detta gav 

möjlighet att påvisa likheter och skillnader i 

uppfattning, men medförde även ökad 

trovärdighet för uppsatsförfattarnas resultat. Då 

intervjupersoner är anonyma kommer inte 

centrumets namn att skrivas ut. I figur 2 visas 

uppsatsförfattarnas fallstudieobjekt i den vänstra 

raden där Adam är centrumchef. I det verkliga 

centrumet kan antalet verksamhetschefer skilja sig 

jämfört med figuren, uppsatsförfattarna vill dock 

påvisa att det finns ytterligare verksamhetschefer 

som uppsatsförfattarna inte kontaktat 

(verksamhetscheferna X). 

Styrfilosofin gentemot centrumchefer är inom 

hälso- och sjukvården i Östergötland enhetlig.  Figur 2: Egen modell, Fallstudie 
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Detta torde ge ett resultat som även är applicerbart till resten av centrumcheferna inom landstinget, 

även till viss grad gentemot målstyrning av chefer inom andra offentliga organisationer. 

Verksamhetschefernas uppfattning skulle kunna skilja sig åt mellan centrumen då de påverkas av 

olika centrumchefer. Att ingående studera alla verksamhetschefer inom landstinget i Östergötland 

ansåg dock uppsatsförfattarna inte vara rimligt med den tidsram och omfattning som är avsatt för 

denna studie. Därför genomfördes intervjuer med två centrumchefer från två olika centrum inom 

specialistvården, samt med fyra verksamhetschefer inom specialistvården. Centrumchef Adam är för 

att förtydliga, chef över verksamhetscheferna: Blå, Röd, Grön samt Svart. 

En fallstudie rymmer ett detaljerat och ingående studium av ett enda fall, exempelvis en 

organisation, en grupp eller en händelse (Bryman, 2002). Gummesson (2000) menar att fallstudier 

kan användas som underlag för forskning, där fallet ger empirisk data som sedan kan analyseras och 

tolkas. De empiriska data om chefers uppfattning av målstyrning har analyserats och tolkats av 

uppsatsförfattarna i denna studie. En kritik som riktas mot fallstudier är huruvida det kan vara 

representativa och generera resultat som kan tillämpas generellt. Bryman och Bell (2007) menar att 

det är svårt, men påpekar också att den avgörande frågan inte är huruvida resultatet kan 

generaliseras, utan att det istället är kvaliteten på det teoretiska tänkandet som presenteras som är 

av central roll. Vid en fallstudie är det inte fallet i sig som av egen kraft utgör det intressanta istället 

är det forskarens uppgift att ingående belysa det intressanta i fallet (Bryman, 2002). Detta är något 

som uppsatsförfattarna ämnar genomföra i denna studie. Fallet i sig är målstyrningen inom hälso- 

och sjukvården, där uppsatsförfattarna studerar chefernas uppfattning om dito.  

2.5. Urval och kontakt  
Då uppsatsförfattarna ville ha kontakt med en medarbetare på koncernnivån föll valet på Urban 

Svahn, controller, då han har uppdrag kopplat till den landstingsövergripande styrningen med 

tyngden på planering och uppföljning, något som överensstämmer med studien. Svahn är även 

projektledare för landstingets årsredovisning.  Vid kontakt via telefon med honom fick 

uppsatsförfattarna även god respons och han var intresserad av uppsatsämnet. Kontakten 

resulterade i ett möte för en intervju på Svahns kontor i Landstingshuset. Orsaken till vår kontakt var 

för att få en bättre inblick i målstyrningen från koncernnivån ner till centrum.  

Uppsatsförfattarna fick i samband med denna kontakt insikt i att styrningen från koncernnivån ner till 

centrumnivå ser likadan ut inom Landstinget i Östergötland. Kontakten med Svahn ledde till en 

rekommendation om att söka kontakt inom specialistsjukvården eftersom artikeln i 
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problematiseringen främst berör specialistvården. Uppsatsförfattarna valde sedan själva ut vilka 

centrum som skulle kontaktas, valet av centrum gjordes slumpmässigt utifrån en lista. Vid kontakt 

med två utvalda centrum visade sig accessen vara god vilket gjorde dessa centrum lämpliga som 

studieobjekt. Kontakten som etablerades via flera e-postmeddelanden resulterade i två separata 

intervjuer med centrumcheferna Eva och Adam på respektive chefs kontor. De fyra 

verksamhetscheferna valdes ut av uppsatsförfattarna efter en lista över alla verksamhetschefer som 

är anställda inom det centrum uppsatsförfattarnas studie berör. Där slumpen avgjorde vilka vi 

kontaktade. Uppsatsförfattarna kontaktade sex verksamhetschefer via e-post varav fyra ville 

medverka, vilket ansågs vara tillräckligt för studien. Detta då uppsatsförfattarna räknade med ett 

visst bortfall när förfrågan skickades ut till sex stycken. Hade fler tackat nej, skulle vi skickat ut till 

resterande verksamhetscheferna inom centrumet, något som nu inte behövdes. 

2.6. Kvalitativ metod    
Gummesson i Gustavsson (2003) menar att en fallstudie kan vara av både kvalitativ och kvantitativ 

karaktär men är övervägande kvalitativ. Denna studie kommer att genomföras med kvalitativ 

karaktär. Den kvalitativa strategin karaktäriseras enligt Bryman och Bell (2007) av att vikten läggs vid 

ord snarare än vid kvantifiering i samband med datainsamling och analys. Studien inbegriper ett antal 

intervjuer med nyckelpersoner inom landstinget i Östergötland och uppsatsförfattarna vill genom 

dessa intervjuer få en ingående bild av hur dessa medarbetare uppfattar arbetsprocessen, samt 

problemen som belyses i problematiseringen. Bryman och Bell (2007) uttrycker att det inom 

kvalitativ strategi läggs vikt på hur individen uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Då 

uppfattningen från cheferna kommer att spela en viktig roll i studien anser uppsatsförfattarna att en 

kvalitativ studie är nödvändig för att finna stöd för uppsatta teorier. Något som även beskrivs av 

Bryman (2002) där han menar att kvalitativa studier kan användas både för teorigenerering samt för 

prövning av teorier.  

2.7. Intervjuer 
För insamling av empiriskt material har uppsatsförfattarna samlat in skriftlig information som berör 

ämnet (sekundärdata) men också via intervjuer (primärdata). Uppsatsförfattarna har genomfört ett 

antal intervjuer med medarbetare inom Landstinget i Östergötland. De två centrumcheferna och 

samtliga verksamhetscheferna är anonyma i studien. 
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I det empiriska materialet är det intervjuobjektens uppfattningar och åsikter som getts uttryck. 

Uppsatsförfattarna har undvikit att lyfta fram egna personliga värderingar i största tänkbara 

utsträckning. Detta genom att undvika ledande frågor samt undvika värdering av svaren. 

Centrumchefen är den chef som har det slutgiltiga ansvaret för centrumet gällande agerande och 

resultat. Det är också mot dem som den stora delen av styrningen sker ifrån koncernnivå. Det är 

sedan centrumchefens uppgift att sprida budskapet vidare ned i organisationen. Genom att intervjua 

två centrumchefer har studien fått en bättre bild av hur målstyrningen är uppbyggt och fungerar ner 

till centrumnivå. Med underlag genom intervjuerna fick uppsatsförfattarna möjlighet att jämföra 

olika individers uppfattning om målstyrningen. Detta genom att använda samma PM/intervjuguide 

vid intervjutillfällena av centrumchefer och samma förfarande fast med modifierad intervjuguide när 

uppsatsförfattarna intervjuade verksamhetscheferna. Vid intervjun med Urban Svahn som sitter på 

koncernnivån användes dock en annan intervjuguide, för att få hans syn på styrningen ner till 

centrumnivå (För intervjuguider se bilaga 1). Genom detta anser uppsatsförfattarna ha skapat en 

nyanserad bild av hur chefer uppfattar styrningen inom Landstinget i Östergötland. Det gav även 

uppsatsförfattarna material gällande organisationens förutsättningar samt olika styrverktyg och 

liknande som används i organisationen.  

Uppsatsförfattarna genomförde kvalitativa intervjuer då det fanns intresse för den intervjuades 

uppfattning, samtidigt som uppsatsförfattarna ville kunna vara flexibla vid intervjutillfället. Detta är 

något som Bryman och Bell (2007) menar karaktäriserar en kvalitativ intervju. Kvalitativa intervjuer 

indelas ofta i ostrukturerade och semistrukturerade, vid ostrukturerad intervju används ofta ett PM 

som minneshjälp för ett antal teman som skall vidröras under intervjun. Vid en semistrukturerad 

intervju har man mer specifika teman som skall beröras, men stor frihet finns fortfarande för den 

intervjuade att formulera egna svar. Uppsatsförfattarna genomförde semistrukturerade intervjuer 

för att få en flexibilitet, men också för att bibehålla en röd tråd i intervjun som gav möjlighet för 

tolkningar mellan individer som intervjuats.  

2.7.1. Hantering av intervjumaterial 

Intervjuerna som gjordes via personliga möten spelades in för att sedan transkriberas. Detta för att 

förbättra uppsatsförfattarnas minne av intervjun men också för att det gav oss möjlighet att 

upptäcka misstolkningar som gjordes under densamma. Enligt Bryman (2002) underlättar inspelning 

och transkribering av intervjuer för en noggrann analys av vad intervjupersonerna sagt. 

Inspelningarna ger dessutom möjligheten för forskaren att göra återkommande genomgångar av 
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materialet. Uppsatsförfattarna är väl medvetna om att detta tillvägagångssätt kan vara tidskrävande 

och generera stora mängder skriftligt material men bedömningen var dock att det kommer att ge ett 

bättre material att analysera. 

2.8. Intervju via E-post 
För att få ett större empiriskt material att analysera, genomfördes även intervjuer via e-post med 

fyra verksamhetschefer. Verksamhetscheferna är direkt underställda centrumchefen Adam och har 

det övergripande ansvaret för klinikerna. Uppsatsförfattarna ville genom dessa intervjuer få en bild 

av hur målstyrning sprids nedåt i organisationen, från centrumnivå ner till verksamhetsnivå 

(centrumchef till verksamhetschef). Tanken var även att få ett större perspektiv gällande 

uppfattningen av styrmodellen i organisationen. Något som var en förutsättning för att besvara det 

uppsatta syftet. 

För att få tillgång till detta empiriska material beslutades att genomföra intervjuerna via distanskanal 

i form av e-post intervjuer. Detta då en fördel enligt Gatarski i Gustavsson (red.) (2003) är att det via 

e-post går att föra en dialog utan att båda parter deltar vid samma tidpunkt. Något som var en 

förutsättning då det inte fanns möjlighet till intervju i realtid på grund av tidsbrist från 

respondenternas sida. Frågorna formulerades på ett öppet sätt så att det fanns möjlighet för 

respondenten att återge egna tankar och upplevelser i likhet med intervjuerna gjorda med 

centrumcheferna. I de fall intressanta infallsvinklar uppkom fanns möjlighet till vidare frågor i form 

av ytterligare e-post utskick. Se frågeformulär i bilaga 1. 

2.9. Vetenskaplig ansats 

I denna studie påvisas ett problem inom Landstinget i Östergötland vars struktur och förutsättningar 

liknar många andra landsting i Sverige, kanske till och med andra offentliga verksamheter. 

Komplexiteten och förutsättningarna i denna typ av organisation gör att det kan finnas en mängd 

olika orsaker till att problem uppstår. Problemet som påvisas i det inledande kapitlet berör ett beslut 

från landstingsdirektören sida som inte fått de tilltänkta följderna i den operativa verksamheten. För 

att undersöka denna problematik samlades material in för att få en övergripande bild av hur 

organisationen fungerar och därigenom var i organisationen det tilltänkta problemet kunde finnas. 

Utifrån bakgrundsfakta samt via tidigare studier togs sedan ett antal teorier fram som 

uppsatsförfattarna ansåg hade god potential att besvara problematiken. Teorier som kommer att 

användas för att analysera det empiriska materialet. (En mer ingående motivering av valda teorier 

visas i teorikapitlet). Studien grundar sig i ett deduktivt synsätt där enligt Bryman och Bell (2007) 



 

15 
 

forskaren utgår ifrån teori, som sedan genomgår en empirisk granskning. I detta tillvägagångssätt styr 

teorivalet den kommande datainsamlingsprocessen.(Bryman, 2002)  

2.10. Metodkritik 

2.10.1 Tillförlitlighet 

Studiens syfte är att genom att utgå från centrum och verksamhetschefers uppfattningar om mål och 

styrning undersöka målstyrningen som styrmetod inom en decentraliserad hälso- och 

sjukvårdsorganisation. Via den insamlade empirin har uppsatsförfattarna analyserat och dragit 

slutsatser. Att säkerställa att det är verkligheten som beskrivs, när det finns en mängd verkligheter 

beroende på vem som får frågan är inte helt möjligt. Däremot har uppsatsförfattarna försökt att 

beskriva de intervjuades verklighet. Enligt Bryman (2002) är det trovärdigheten i beskrivningen som 

forskaren kommer fram till som avgör hur pass acceptabel den är i andras ögon. För att ytterligare 

säkra tillförlitligheten är verksamhetscheferna och centrumcheferna vara anonyma då detta enligt 

Saunders, Lewis och Thornhill (2007) förhindrar att intervjupersoner besvarar frågor på ett sätt som 

önskas av deras chefer.  

2.10.2. Respondentvaliditet 

Bryman (2002) menar, för att skapa en tillförlitlighet i studien samt säkerställa att det är den sociala 

verkligheten som studerats, bör genomförandet ske i enlighet med de regler som finns. Detta 

innefattar att uppsatsförfattarna rapporterar sitt resultat till de personer som på ett eller annat sätt 

varit delaktiga, för att bekräfta att forskaren uppfattar den delaktiges verklighet på ett riktigt sätt. 

Detta är något som uppsatsförfattarna har genomfört genom att förmedla studien till delaktiga och 

därigenom fått bekräftat att studiens resultat av chefers uppfattning är en riktig beskrivning av deras 

verklighet. Bryman (2002) menar dock att respondentvalidering kan föranleda att studieobjekten vill 

censurera delar av vad de sagt. Detta är dock något som inte skett av våra respondenter. 

2.10.3. Överförbarhet 

I studien har uppsatsförfattarna kvalitativt undersökt centrumchefer samt verksamhetschefers 

uppfattningar. Uppsatsförfattarnas mål är att de resultat som fås fram kommer att kunna appliceras 

även på andra landsting och kanske även på andra offentliga organisationer. Detta då organisationer 

inom den offentliga sektorn och landsting många gånger har en likvärdig uppbyggnad som 

fallstudieobjektet, med målstyrning och decentraliserad struktur. För att uppnå detta menar Bryman 

(2002) att man bör göra en fyllig redogörelse eller beskrivning. Detta för att kunna ge andra en 

grundlig beskrivning som kan användas likt en databas för att bedöma hur pass överförbara 
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resultaten är i andra miljöer, något uppsatsförfattarna försökt att eftersträva. Uppsatsförfattarna 

kommer att i slutändan även att komma med förslag på vidare forskning där resultatet i studien kan 

mynna ut i fler studieområden. 

2.10.4. Kritik mot kvalitativ forskning 

Uppsatsförfattarna har som tidigare beskrivits valt en kvalitativ studie och påvisat de fördelar som 

detta skulle innebära i detta arbete. Kvalitativa studier är dock inte helt felfria och det finns en del 

kritik som uppsatsförfattarna önskar belysa då uppsatsförfattarna anser att det är viktigt att ha en 

medvetenhet kring både för och nackdelar med en vald studieform.  

Den kanske vanligaste kritiken som riktats mot kvalitativ forskning är enligt Bryman (2002) att 

forskningen är alldeles för subjektiv. Bryman (2002)  menar att kvalitativa resultat i alltför stor 

utsträckning bygger på forskarens egen uppfattning kring vad som är viktigt men också på den 

relationen som skapats med personer som ingår i studien. Något som uppsatsförfattarna försökt att 

undvika i allra största mån. Kvalitativa studier påbörjas ofta med en öppen inställning till det som 

skall undersökas för att sedan med tiden mynna fram till en mer precis frågeställning. Detta kan 

många gånger vara ett problem för läsaren av en kvalitativ studie då det ofta utelämnas varför 

forskaren väljer att studera det ena istället för det andra (Bryman & Bell, 2007). Svårighet att 

replikera en undersökning är något som kritiserats kring kvalitativa studier. Då det enligt Bryman 

(2002) är forskaren själv som är det viktigaste redskapet. Det är forskaren som gör prioriteringar 

under arbetets gång och väljer att fokusera på vad denna tycker är viktigt. I själva verket skulle en 

annan forskare som hamnar i samma situation kunna fokusera på något helt annat, vilket gör att det 

kan bli svårt att replikera. Uppsatsförfattarna har dessutom arbetat med semistrukturerade 

intervjuer vilket kan leda oss in på spår som andra forskare i samma situation kanske inte skulle 

uppfatta. Uppsatsförfattarna försöker dock att så noggrant som möjligt beskriva hur studien gått till 

väga samt varför vissa val gjorts, vilket även innefattar presentation av intervjuguider. Detta för att 

öka förståelsen för läsaren, samt öka möjligheten att upprepa studien under liknande förhållanden 

och med liknande deltagare.  

2.10.5. Källkritik 

Den litteratur och artiklar som använts i studien har noga värderats av uppsatsförfattarna innan den 

tagits med i studien. Litteraturen uppsatsförfattarna använt till studien är skrivna till stor del av 

författare med bakgrund som forskare inom det område litteraturen rör. Men även läroböcker för 

universitetsstuderande. Artiklar som finns i studien har valts med noggrannhet med kriterier som 
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vetenskaplig granskning (peer-review), samt där författarna citerats av andra verk för att höja 

studiens trovärdighet.  
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras de teorier uppsatsförfattarna valt för att undersöka det empiriska 

materialet. Kapitlet inleds med en genomgång av valda teorier för att påvisa varför just dessa valts, 

samt vad de tillför. Detta följs av definitioner av ekonomistyrning samt mer allmänna teorier kring 

detta. Därefter följer ett antal teoretiska aspekter kring målstyrning samt verktyget balanserat 

styrkort som används för att åstadkomma målstyrning. Kapitlet avslutas med teorier rörande 

decentralisering. 

3.1. Teorigenomgång 

3.1.1. Styrning och Målstyrning 

Målstyrning är en underkategori till styrning, varpå en inledande genomgång av styrning påbörjar 

kapitlet. Teorier om vad styrning är presenteras utifrån bland andra Merchant och Van der Stede 

(2007) samt Anthony och Govindarajan (2007). Detta följs av teori gällande varför styrning behövs i 

en organisation med stöd från bland andra Hallin och Siverbo (2002) där aspekter presenteras, såsom 

att olika individer har olika egenskaper som i aktiviteter måste samordnas. Teorier som rör 

styrsystem presenteras därefter med stöd från Pihlgren och Svensson (1989) samt Merchant och Van 

der Stede (2007). Fokus är på styrsystemet målstyrning men en kort presentation görs även av andra 

styrsystem för att ge läsaren en bättre förståelse i vad ett styrsystem innefattar, samt för att påvisa 

att det inte endast finns ett sätt att styra en organisation. Syftet med den inledande delen i 

teoriavsnittet är att ge läsaren en ökad förståelse för bakgrunden till styrning samt vilka verktyg som 

kan användas för att styra en organisation. 

Därefter följer en mer detaljerad beskrivning av målstyrning. En kort bakgrund presenteras med stöd 

från bland andra Drucker (1974), Merchant och Van der Stede (2007) samt Sjöström et al. (2008). 

Dessa författare används även för att påvisa meningen med målstyrning samt för att ge beskrivning 

av målstyrningsprocessen. Detta skall ge läsaren en förståelse för vad målstyrning är samt hur den 

fungerar. 

Mål spelar en viktig roll vid målstyrning och har därför fått en egen del i teoriavsnittet. Här 

presenteras vad mål är för någonting samt en indelning i olika typer av mål, presenterade av 

Svensson (1997). Detta för att läsaren lättare skall få en förståelse i diskussioner gällande mål. 

Avsnittet behandlar även målformuleringsprocessen med Anthony och Govindrajans (2007) Top 

down- Bottom up diskussion för att påvisa hur mål kan formuleras. Även Pihlgrens och Svenssons 



 

19 
 

(1989) modell som berör nedbrytning av mål presenteras för att ge läsaren en bild av hur processen 

går till.  

Detta följs av ett antal viktiga aspekter som påvisas i litteraturen för att målstyrning skall lyckas. 

Teorier av Hultkrantz och Söderström (red.) (2007), Merchant och Van der Stede (2007), Pihlgren och 

Svensson (1989) samt Emmanuel et al (2005). Vilket följs av uppföljningens roll och vikt vid 

målstyrning. Detta skall ge läsaren en uppfattning om vad som är viktigt vid målstyrning samt för 

författarnas del ett analysunderlag att ställa mot den insamlade empirin.  Målstyrningsavsnittet 

avslutas med en diskussion av olika författares syn på brister och möjligheter för målstyrning inom 

den offentliga sektorn.  

3.1.2. Balanserat styrkort 

Det balanserade styrkortet används som ett verktyg inom hälso- och sjukvården i Östergötland. 

Styrkortet har integrerats i både målformuleringen och uppföljningsprocessen vilket gör den till en 

viktig del i styrningen av hälso- och sjukvården. Teori av Kaplan och Norton (1992), Olve, Ray och 

Wetter (1999) samt Lundström (2008) används för att beskriva vad det balanserade styrkortet är för 

något, samt vilka grundläggande tankar som finns med det. Detta kompletteras även av Bergsten och 

Dahlgren (2008) som gjort en studie av styrkortet inom offentlig verksamhet. De påvisar även ett 

antal aspekter som är viktiga vid användande av balanserat styrkort. Teorier kring balanserat styrkort 

skall ge läsaren en bild av verktyget som används inom hälso- och sjukvården för att hantera 

målstyrning. 

3.1.3. Decentralisering 

Hälso- och sjukvården i Östergötland har en uttalad decentraliserad struktur med självständiga 

centrum och delegerat ansvar. Teorier presenteras gällande, vad decentralisering innebär, varför 

decentralisering genomförs samt vad det kan leda till av bland annat Gabrielii et, al (1990) samt 

Hallin och Siverbo (2002). En presentation av Brorström, Haglund och Sollis (2005) indelning av 

decentralisering genomförs också för att påvisa olika typer av decentralisering, beroende på tydlighet 

och styrning. Vilket även kan sammankopplas med målstyrningen och styrkortet. Tydlighetsvariabeln 

finns inom både styrkortet i form av mått samt uppföljning, likväl som i målstyrningen. Inom 

målstyrning kan även graden av styrning påvisas. Detta gör decentraliseringsteorin intressant då den 

fungerar som en bakomliggande grund för styrningen och styrkortet.  
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Figur 3 är uppsatsförfattarnas egen figur, vilket ska illustrera målstyrningens koppling till styrkortet, 

där styrkortet är verktyget som används för att lyckas med målstyrningen. Den decentraliserade 

strukturen inom Landstinget i Östergötland är till stor del en förutsättning för målstyrning och har 

även en påverkan på densamma.  

Figur 3: Egen modell, Teoribild 
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3.2. Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning är ett vedertaget begrepp som behandlats av åtskilliga författare genom åren. 

Merchant och Van der Stede (2007) menar att ekonomistyrning används för att vägleda de anställda 

och påverka beteende som i förlängningen ökar sannolikheten för att organisationen uppnår sina 

mål. Anthony och Govindarajan (2007) menar att ekonomistyrning är en process där ledning och 

chefer influerar anställda att implementera organisationens strategier. Författarna påpekar att 

ekonomistyrning är ett måste i alla organisationer som är decentraliserade. Gemensamt för 

definitionerna av ekonomistyrning är att det handlar om att påverka intressenter i organisationen att 

arbeta för organisationens intresse.  

3.2.1. Varför ekonomistyrning? 

Inom många organisationer krävs samarbete mellan individer för att en aktivitet skall kunna 

genomföras. Vid exempelvis en operation finns det olika läkare, kirurger och sjuksköterskor som 

tillsammans utgör ett operationslag. Dessa individer har olika kompetenser och uppgifter som måste 

samordnas, koordineras eller styras i den process som en operation innebär (Hallin och Siverbo, 

2002) . Detta för att slutresultatet skall bli så bra som möjligt.  

Samordning av olika kompetenser är en anledning till styrning i en organisation men det finns också 

individuella förutsättningar som spelar in. Enligt Ouchi (1991) i Hallin och Siverbo (2002) så har varje 

enskild individ i en organisation olika mål, dessa mål instämmer inte alltid med andra individers mål 

vilket gör att anställda inom samma enhet försöker uppnå olika saker.  Dessutom har det visat sig att 

individer tenderar att prioriterar och uppfylla sina personliga mål framför att uppfylla 

organisationens. Medel måste därför finnas för att styra eller samordna individens handlingar. Detta 

så att individens mål blir samma som organisationens mål. Något som Pihlgren och Svensson (1989) 

även anser då de menar att det inte går att ta för givet att anställda arbetar mot organisationens mål.  

Merchant och Van der Stede (2007) beskriver detta som lack of motivation. Då de anställda vet vad 

som förväntas av dem men väljer att inte arbeta i linje med företaget på grund av bristande 

motivation. Den bristande motivation är vanlig då den anställdes och organisationens intressen inte 

överensstämmer; individer har ett egenintresse. Författarna beskriver ytterliga två aspekter till varför 

styrning behövs inom organisationer: Lack of direction och personal limitations.  

Lack of direction innebär att anställda i en organisation gör ett mindre bra jobb pågrund av att de 

inte vet vad de skall göra. Detta kan bero på bristande kommunikation inom organisationen där 

tydlighet för vad de anställda skall sträva efter saknas. Styrning kan då användas för att informera 
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anställda om hur de kan maximera sitt bidrag till att uppnå organisationens mål. Vidare menar 

Merchant och Van der Stede(2007) att styrning behövs då det kan finnas personal limitations i en 

organisation. Vilket innebär att anställda vill utföra ett bra jobb och är medvetna om vad som krävs 

av dem, men kan inte pågrund av personliga begränsningar. Detta kan bero på bristande utbildning, 

erfarenhet, uthållighet eller kunskap för uppgiften i sig. Ett vanligt problem är när anställd blir 

befordrad över sin kompetensnivå något som nästan alltid medför problem. (Merchant och Van der 

Stede, 2007) 

3.3. Styrsystem 
Det finns olika metoder för att påverka intressenter i en organisation och olika författare beskriver 

liknande styrsätt men sätter egna etiketter. Pihlgren och Svensson (1989) beskriver 

styrningsmetoderna målstyrning och direktstyrning, vilket av Merchant och Van der Stede (2007) 

beskrivs som results control och action control. Pihlgren och Svensson (1989) poängterar även 

styrkraften i normer, värderingar och attityder, vilket innefattas i Merchant och Van der Stedes 

personnel control.  Ovanstående kontrolltyper är exempel på en indelning i olika typer av styrsystem 

som kan användas för att få de anställda att arbete i linje med företagets mål. I en artikel skriven av 

Cunningham och Harris (2001) beskrivs en studie inom ekonomistyrning av offentlig verksamhet. 

Författarna poängterar i artikeln att indelningen med action- results- och personnel- control är 

användbar vid just studium av offentlig sektor, varför vi väljer att använda oss av dessa och därför ger 

en kort beskrivning av action control och personnel control. Detta följs av en mer detaljerad 

beskrivning av results control eller målstyrning/mål- och resultatstyrning som det benämns på 

svenska vilket är det styrsystem som denna uppsats fokuserar på. Detta då målstyrning är det 

uttalade systemet hos hälso- och sjukvården i Östergötland. Målstyrning kan ses som en 

underkategori till huvudkategorin ekonomisk styrning (Statens offentliga utredningar, 2007). 

3.3.1. Action Control 

Action control är den mest direkta styrmetoden då det är handlingen i sig som styrningen fokuseras 

på. Genom action control vill ledningen i en organisation försäkra sig om de anställda handlar på ett 

sätt som gynnar organisationen. Alternativt kan action control användas för att från ledningens sida 

se till att anställda inte handlar på ett som inte är önskvärt eller som skadar organisationen. 

(Merchant & Van der Stede, 2007) 
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Action control kan bli kostsamt om organisationen vill skapa en styrning som är näst intill perfekt. 

Därför brukar action control kombineras med personnel control för att fylla de luckor som fattas i 

styrsystemet. (Merchant & Van der Stede, 2007) 

3.3.2. Personnel control 

Denna typ av styrning bygger på att anställda naturligt motiverar och styr sig själva och/eller styr 

varandra. Självstyrningen bygger på att många människor har ett samvete som styr dem till att utföra 

ett bra jobb och ger dem en naturlig känsla av delaktighet till organisationens mål. Självövervakning 

kan leda till att individen får positiva känslor och självförverkligande när de gör ett bra jobb och ser 

att organisationen lyckas. Styrningen kan även vara utformad på ett sett som främjar ömsesidig 

kontroll, med en stark typ av grupptryck på individer som avviker från gruppens normer och 

värderingar. Detta är en metod som bäst fungerar i grupper som har emotionella band sinsemellan. 

(Merchant & Van der Stede, 2007)  

3.4. Målstyrning 
Målstyrning har en lång historia bakom sig som sträcker sig till 50- talet då Peter F Drucker 

publicerade boken ”The practice of management” som blev starskottet för målstyrning eller 

MBO(Management by objectives) som det ofta benämns på engelska.(Rombach, 1991) Sedan dess 

finns det en mängd olika författare och forskare som gett sin bild av målstyrning, påvisat brister och 

kommit med förslag till förbättringar. Grundtanken finns dock fortfarande kvar. En skillnad som går 

att skönja i litteraturen rörande målstyrning är synen på målstyrning som filosofi eller som en 

process. Den senare är vanligare i den moderna litteraturen och beskriver mer detaljerat hur 

målstyrning fungerar i fråga om målens utformning, uppföljning, delaktighet mm. Filosofin påvisar 

själva kärnan, som innebär att anställda är medvetna om målen i organisationen och därmed arbetar 

mot dem. I denna uppsats kommer målstyrningen som process framhävas då det ofta är processen 

som kan orsaka problem(Rombach, 1991). 

Sjöström et. Al, (2008) beskriver mål- och resultatstyrning som ett styrsystem som innebär att mål 

anges för verksamheten och 

resultatinformationen tas fram 

systematiskt. Författaren menar 

vidare att resultatet analyseras och 

bedöms utifrån uppställda mål och att 

målstyrning bygger på delegerat ansvar Figur 4. Källa: Sjöström et, al. (2008) S.55  
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och förtroende, i kombination med regelbunden återkoppling och analys av resultatet. 

Uppdragsgivaren ansvara för att formulera vad som skall göras, medan uppdragstagaren ansvarar för 

hur det skall genomföras (se figur 4).  

Delegering av ansvar och förtroende förtydligas av Merchant och Van der Stede (2007) då de menar 

att målstyrning innebär att ett antal mål sätts upp för de anställda att uppnå. Ledningen i företaget 

bestämmer inte hur målen skall uppnås utan var och en av de anställda har friheten att själva göra 

det som den anser krävs för att uppnå målet.  Denna typ av styrsystem är indirekt då den inte 

fokuserar på de anställdas handlingar. Detta kan vara en fördel i fall då ledningen inte vet exakt vilka 

handlingar som är önskvärda för att uppnå resultat. Istället ges friheter till de anställda vilket ofta 

generar innovationer. Viktigt är att de anställda är medvetna om vilka krav som ställs på dem och att 

de själva har möjlighet att påverka resultatet för de mål som är uppsatta.  

Pihlgren och Svensson (1989) menar att den regel och detaljstyrning (liknas vid action control) som 

tidigare funnits inom hälso- och sjukvården inte är effektiv. Detta då verksamheten är så omfattande 

att det inte är realistiskt att kräva att politiker ska kunna styra i detalj. Samtidigt som de anser att det 

är angeläget att ta tillvara på de anställdas kompetens på bästa sätt. Målstyrning är då ett sätt att ta 

tillvara på just denna samt ge de förtroendevalda en rimligare arbetssituation.  Något som Merchant 

och Van der Stede (2007) instämmer i då de menar att målstyrning lämpar sig i en decentraliserad 

organisation där de anställda har stor handlingsfrihet. 

3.4.1. Målstyrningsprocessen 

Den tidigare illustrationen av målstyrning i figur 4, ger en bra översikt av vad denna styrmetod 

handlar om, den påvisar dock inte tydligt de olika stegen som involveras i processen. Ett 

förtydligande har gjorts av Svensson (1997) som beskriver målstyrningsprocessen i form av fem 

stycken moment. Detta ger en något mer 

detaljerad bild av målstyrningsprocessen än 

ovanstående figur.  

 Målformulering 

 Budgetprocess 

 Åtagande fastställs 

 Genomförande 

 Uppföljning 

Figur 5, Källa: Modifierad modell ur Svensson. (1997) 
Sid.20  
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Mål formuleras i organisationen och stäms sedan av mot förutsättningar som finns i budgeten. Detta 

leder till att cheferna fastställer vilka åtaganden de har, vilka sedan genomförs och följs upp. Dialog 

mellan de olika nivåerna i organisationen skall finnas genom hela processen.(Svensson, 1997) 

3.4.2. Mål 

Mål definieras ofta som ”något man önskar uppnå eller realisera i framtiden”(Christensen et. Al, 

2005). Inom målstyrning spelar målet/målen en central roll och har som funktion att ge mening åt 

organisationen, visa i vilken riktning organisationen och medarbetarna ska samt vara en utmaning 

som generera bättre resultat. Svensson (1997) beskriver att det inom organisationer finns olika typer 

av mål; inriktningsmål, effektmål och produktionsmål. Inriktningsmålen är de övergripande målen 

som anger åt vilket håll verksamheten skall sträva. Dessa mål fungerar som en gemensam grundsyn 

och behöver inte tidsbestämmas. Om man istället konkretiserar och kvantifierar ett mål samt sätter 

en tidsbestämmelse för när målet skall vara uppfyllt har man definierat ett effektmål.  

Denna typ av mål ger en tydligare beskrivning av vilka effekter verksamheten skall åstadkomma 

gentemot patienten. Dessa mål kan vara av både kvalitativ och kvantitativ typ. Svensson (1997) anser 

dock att inriktningsmål och effektmål kan vara svåra att arbeta emot då de är abstrakta och svåra att 

mäta. Rombach (1992) påpekar att detta kan vara ett problem då han menar att det är viktigt att 

klara mål formuleras av ledningen i en organisation, detta är ett villkor menar han, för att få positiva 

effekter av målstyrning.  Produktionsmål anger vad som skall ske i verksamheten, exempelvis att ett 

visst antal behandlingar skall genomföras under en tidsperiod eller att en viss aktivitet skall 

genomföras. Denna typ av mål visar vad verksamheten skall verkställa, men beskriver inte effekterna 

av vad som skall uppnås. Inom sjukvården finns målet att ha en budget i balans, denna typ av mål 

säger inget om hur effektivt man använder sina pengar. Det måste finnas en koppling mellan 

resurserna och resultatet som uppnås .  

Anthony och Govindarajan (2007) beskriver hur mål tas fram i en organisation, och menar att detta 

kan ske på två olika sätt. Antingen via Top down där överordnade fastställer målen för de 

underordnade enheterna eller via Bottom up där de operativa cheferna sätter mål som sedan sprids 

uppåt i organisationen. 

Anthony och Govindarajan (2007) menar att Top down tenderar att fungera dåligt då det ofta leder 

till att de anställda tappar sitt engagemang för att uppnå målen. Vid Bottom up finns en risk med att 

målen blir för lätta att uppnå om de sätts av de operativa cheferna. Det har dock visat sig ge ett ökat 

engagemang för att uppnå målen. Författarna menar dock att en kombination av Top down och 
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Bottom up ofta fungerar bäst. Chefer på operativ nivå tar fram ett utkast för exempelvis en budget, 

men gör detta med riktlinjer som är framtagna på chefsnivåer över den operationella verksamheten, 

dessa chefer granskar sedan utkasten/förslagen från den operativa verksamheten innan 

godkännande. Anthony och Govindarajan (2007) menar att denna typ av process leder till ökat 

engagemang för att uppnå uppsatta mål. Det leder även till en bra dialog inom organisationen då 

kunskap som finns nära verksamheten sprids uppåt samtidigt som det leder till en ökad förståelse 

hos operativa chefer när målsättning sker tillsammans med överordnade chefer.  

Svensson (1997) påvisar också vikten av dialog och menar att de mål som formuleras i organisationen 

skall hänga samman i en kedja. Det är därför viktigt att alla involveras i processen att fastställa mål. 

Inom sjukvården innebär detta att effektmål fastställs i en dialog mellan politiker och förvaltningen. 

Utifrån dessa bestämmer sedan verksamhetsansvariga inom förvaltningen vilka produktionsmål som 

måste uppfyllas för att effektmålen skall uppnås. 

Pihlgren och Svensson (1989) menar att målformulering och mål inom offentliga organisationer ofta 

är komplicerade och svåra att förstå. Målbegreppet är enligt Pihlgren och Svensson (1989) central, 

men också praktiskt svårfångat. Det finns ofta ett övergripande mål som dominerar vilket kan 

illustreras i en målhierarki enligt figuren nedan: (Ur Pihlgren & Svensson, 1989, s. 34) De olika 

nivåerna i modellen kan likställas med de organisatoriska nivåerna inom en verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Källa: Pihlgren och Svensson (1989) sid. 34 
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Genomförandet av en sådan nedbrytning av målen är nyttigt anser Pihlgren och Svensson (1989) då 

man minskar risken för suboptimering (dvs. att delarnas intressen framhävs på bekostnad av 

helheten). Något som Lindvall (1997) menar är en risk inom målstyrning då den ansvarige för 

exempelvis en klinik ser mer till resultatet inom sin egen enhet snarare än till organisationen som 

helhet. Uppdelningen av mål som Pihlgren och Svensson (1989) innebär också enligt dem att 

målkongruens nås inom organisationen då uppfyllandet av delmålen bidrar till att huvudmålet 

uppfylls. Pihlgren och Svensson (1989) menar att i praktiken är detta något som är svårgenomförbart 

inom offentliga verksamheter då uppfattningen om huvudmålen ofta går isär. Rombach (1992)menar 

att problem även kan uppstå då del-delmål bryts ner oberoende av varandra, som modellen visar. 

Något som kan skapa mål som konkurrerar med varandra. 

3.4.3. En lyckad målstyrning 

För att lyckas med målstyrning i en organisation bör ett antal aspekter för målen efterlevas menar 

Hultkrantz (2007) i Hultkrantz och Söderström (red.) (2007) Dessa är: 

 Mål skall vara specifika(tydligt anges vad som skall uppnås).  

 Mätbara(möjliga att följa upp med nyckeltal och indikatorer) 

 Accepterade(uppfattas som relevanta) 

 Realistiska(möjliga att uppnå) 

 Tidsatta(tidpunkt angivet när de skall vara uppnådda) 

Vidare menar Pihlgren och Svensson (1989)  att för att få medarbetarna motiverade och därmed 

bidra till ökad effektivitet bör de känna till: 

 Målet, men självständigt få bestämma vägen dit 

 Vilket resultat som förväntas av dem 

 Hur de gått för dem (uppföljning) 

Något som kompletteras av Merchant & Van der Stede (2007) som påvisar vikten av att 

organisationen kan bestämma vilka resultat som är önskvärda i de delar av organisationen som styrs. 

Samt att de anställda, vars beteende styrs, har inflytande över de resultat som de hålls ansvariga för.  

De påpekar även att det är viktigt att organisationen kan mäta resultaten på ett effektivt sätt. 

Emmanuel et. al, (2005) tar upp en aspekt gällande förutsättningen för att målstyrningen ska fungera 

optimalt inom en organisation. Emmanuel et. al, (2005) menar att det är viktigt att det finns en dialog 

mellan ledning och individer i organisationen. Detta då författarna anser att det är viktigt med 
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delaktighet i arbetet mot målen samtidigt som det finns möjlighet att påverka målen. Något som 

överensstämmer med Anthony och Govindarajan (2007) diskussion kring att en kombination av Top 

down- Bottom up vid målformulering är att föredra, där ledning och operativa chefer för en dialog. 

Emmanuel et. al, (2005) påpekar även att det bör finnas en hög grad av kommunikation gällande 

målen inom enheterna. Något som är en förutsättning för målstyrning enligt Lundström (2008), varje 

enhet och person ska kunna förstå och planera sitt förbättringsarbete utifrån uppsatta mål. Earley 

(1995) understryker detta och menar att engagemang och deltagande i hela organisationen är 

nödvändig för att målstyrning ska vara effektiv. 

Lindvall (1997) menar att en indikation på i vilken utsträckning en styrmodell fungerar i en 

verksamhet kan vara acceptansen för densamma. Acceptansens vikt påvisades även tidigare av 

Hultkrantz och Söderström (red.) (2007) gällande målen i organisationen.  Lindvall (1997) menar att 

uppnås inte acceptans för modellen finns det risk för att motivationen hos det anställda helt 

försvinner, då de kan uppleva att modell och mål inte är rättvisande. Något som är avgörande då 

styrning strävar efter att motivera anställda till att uppnå organisationens mål. För att öka 

möjligheten till acceptans är det viktigt att det som skall utsättas för styrning också deltar vid 

utformningen av densamma menar Lindvall (1997).  

3.4.4. Uppföljning 

 Målstyrning förutsätter att resultatet av ett mål följs upp så att det genererar ett underlag som kan 

leda till förbättrande åtgärder i verksamheten (Pihlgren och Svensson, 1989). Sjöström et. Al, (2008)  

menar att det är viktigt att uppföljningen sker kontinuerligt. Något som Rombach (1992) även påvisar 

då han menar att utan uppföljning skulle målstyrningen inte få någon effekt.  Vidare menar Rombach 

(1992) att oro och frustration hos 

medarbetarna kan komma som en följd av 

målstyrning. Uppföljningen kan då användas 

för att klargöra, ge uppmuntran samt vägleda. 

 Många gånger kan problem uppstå då 

mätning sker av de som är lätt att mäta 

snarare än det som är relevant för 

verksamheten. Å andra sidan finns risken att 

uppföljningen sker i en utsträckning som 

organisationen inte har nytta av, vilket leder till Figur 7, Källa: Modifierad modell ur Svensson (1997) sid 73. 
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onödigt höga kostnader för uppföljning. (Svensson, 1997) Uppföljningen blir därmed en balansgång 

inom organisationen mellan att göra för mycket och för lite. 

Utvärdering och uppföljning är en del i målstyrningsprocessen och informationen som genereras 

utifrån detta kan användas i en mängd olika syften. Den kan användas för att kontrollera graden av 

måluppfyllelse, ge feedback till dem som har gjort jobbet samt redovisa för invånarna vart pengarna 

har gått (Svensson, 1997).  

Uppföljningen ger även medarbetarna underlag för att utveckla nya arbetsmetoder samt ett 

underlag för politiker till att omfördela resurser. Det har dessutom visat sig att anställda i stor 

utsträckning prioriterar att arbeta mot det som mäts. (Svensson, 1997) Modellen påvisar ett antal 

positiva aspekter som Svensson (1997) anser medförs vid uppföljning av mål.                                                                                        

3.4.5. Målstyrning inom hälso- och sjukvård 

En förklaring till att sjukvården i Sverige har genomgått organisatoriska förändringar men även 

förändringar i sitt sätt att styra är att det funnits en ambition att öka effektiviteten inom hälso- och 

sjukvården. Detta för att kunna tillhandahålla fler vårdtjänster med de resurser som finns (Siverbo 

(2007) i Blomqvist (red.) 2007). Grundtanken är att den politiska ledningen skall formulera mål som 

sedan utförs av verksamheterna. Genom detta skapar målstyrningen inom landsting en tydlig 

rollfördelning mellan vision och övergripande målskapande hos politikerna och ett förverkligande av 

mål och vision inom vårdcentraler, centrum och kliniker(Siverbo (2007) i Blomqvist, 2007). Något 

som är av stor vikt då: 

 ”Den offentliga sektorn påverkar alla människor på flera olika sätt under ett liv. De 

beslut som fattas av förtroendevalda och anställda får påtagliga effekter för den 

enskilda personen.” (Pihlgren & Svensson, 1989. S.9)  

Att beslut som tas får inverkan på enskilda personer gör att stora krav ställs på den offentliga 

verksamheten. Det har dock visat sig att dessa krav inte alltid är lätta att möta då det finns uttalad 

kritik mot offentlig verksamhet som kan orsaka problem vid styrning. Ett av dessa problem inom 

många offentliga organisationer är enligt Merchant och Van der Stede (2007) att det inte finns några 

klara mål. Något som även Christensen et. Al. (2005) poängterar då de menar att målen ofta är 

komplexa och vaga på grund av att de innefattar olika prioriteringar och aktiviteter. Ofta finns det 

många olika intressenter i organisationen som har olika intressen gällande mål och prestationer. Inte 

sällan hamnar dessa olika värden och intressen i konflikt. Drucker (1974) håller med om detta och 
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menar att offentliga organisationer alltid har flera olika mål som i vissa fall till och med kan vara 

oförenliga. Resurser inom den offentliga sektorn är människor och slutprodukten är sällan saker, 

detta gör att vägledning mot meningsfulla resultat inte finns naturligt i arbetet eller processen. Mål 

måste vara operationella, kunna omvandlas till specifika prestationer inom arbetet eller 

arbetsuppgifter. Då det inom organisationer i den offentliga sektorn inte finns endast ett mål som 

täcker upp hela verksamheten, utan istället en mängd olika mål, måste dessa brytas ner till mindre 

delmål för att kunna hanteras.  

Svensson (1997) påpekar att det inom sjukvården är viktigt att de mål som fastställs av politiker 

förankras i verkligheten som de anställda lever i. Målen som formuleras av politikerna och sedan 

sprids ner genom olika nivåer måste hänga samman i en kedja.  Det är därför viktigt att alla 

involveras i arbetet med att formulera målen för verksamheten. Det är också viktigt att det finns en 

dialog mellan de olika nivåerna som både innefattas av formulering och uppföljning. Vidare menar 

Jun (1976) att viljan hos ledningen inom den offentliga sektorn att genomföra sina beslut snabbt, har 

lett till att de väsentliga förpliktelser som hänger samman med målstyrning misslyckas. Jun (1976) 

förklarar att det kan vara misslyckanden såsom att målen som sätts inte får förankring i de hierarkiskt 

underställde nivåerna. Samt att de styrandes mål inte överensstämmer med de mål som de anställda 

har. 

Pihlgren och Svensson, (1989) menar att den viktigaste motivationsfaktorn för medarbetarna är ”task 

clarity” – vilket innebär att medarbetarna snabbt ska få reda på resultatet av deras insatser. Gärna 

även att ledningen uppmärksammar och ”ger dig en klapp på axeln”. Då den offentliga sektorns mål 

kan vara komplicerade, kan det medföra en svårighet att uppfatta om insatserna som görs av 

medarbetarna bidrar till att måluppfyllelsen nås. Detta skulle kunna leda till mindre motiverade 

medarbetare.  Pihlgren och Svensson (1989) tar upp som exempel att intresset för 

bedömningssporter som simhopp skulle minska om resultatet av en tävling skulle dröja flera dagar. 

(Då juryn var tvungen att noggrant studera alla hopp på videoupptagningar och hålla långa 

jurydiskussioner.)  Siverbo (2007) i Blomqvist, (red.) (2007) understryker problematiken som kan 

finnas med uppföljningen inom sjukvården. Metoder för att mäta exakt vad som görs och hur 

effektivt det görs menar de fortfarande är outvecklade. Rombach (1992) anser att detta problem kan 

grunda sig i att det inom offentlig verksamhet används ett för stort antal mått, särskilt av kvalitativ 

karaktär vilket kan skapa förvirring. Något som Drucker (1974) hoppas att organisationer inom 
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offentlig verksamhet skall kunna hantera med hjälp av målstyrning, genom att prioritera och 

fokusera på färre uppgifter. 

Uppsatsförfattarna vill dock notera att vissa av de problem som påvisas ovan gällande organisationer 

inom den offentliga sektorn även kan vara problematiska inom den privata sektorn. Vilket påvisar att 

målstyrning inte är enkel i någon organisation. Många författare menar dock att svårigheter som 

finns med målstyrning inom privata företag är än större i offentliga organisationer (Rombach, 1992). 

 

 

 

  



 

32 
 

3.5. Balanserat styrkort 
För att nå ut med målstyrningen inom hälso- och sjukvården i Östergötland använder sig 

organisationen sedan 2002 utav ett Balanserat styrkort som utvecklades av Norton och Kaplan 1992 i 

första hand som styrmodell för företag (Brorström, Haglund & Solli, 2005). Användandet av styrkort 

inom hälso- och sjukvården skedde till stor del som en följd av ett beslut om en nationell 

handlingsplan för hälso- och sjukvården(Andersson et. al, 2003).  

Kaplan och Norton (1992) menar att det finns en konflikt mellan olika individers syn på vilka data som 

är viktiga i en organisation. Särskilt ställs finansiella data mot verksamhetsmått vilket innebär att 

finansiella mått måste kompletteras. För att råda bot på detta föreslås en systematisering av 

informationen i fyra stycken olika perspektiv. Kund-, internprocess-, utvecklings/lärande- samt 

finansiella perspektivet. Detta skall leda till att organisationen sammankopplar kortsiktig 

verksamhetsstyrning med långsiktig vision och strategi. Organisationen får genom styrkortet ett 

verktyg som kan användas för att formulera de mål som måste uppnås för att nå visionen i 

organisationen. Mål formuleras inom varje enskilt perspektiv tillsammans med mått, målsättningar 

samt handlingsplaner som utgår ifrån en uttalad strategi och vision (Olve, Roy och Wetter, 1999). Vid 

målstyrning är som tidigare beskrivet mål och målformulering en viktig faktor, varpå det balanserade 

styrkortet kan tänkas ge en ökad tydlighet vid just detta. 

Figur 8, Källa: Olve,Ray och Wetter(1999) sid.22 Balanserat styrkort 
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Modellen beskriver det balanserade styrkortet med de olika perspektiven och vad de olika 

perspektiven står för. Den visar även att styrkortet är indelat i tre olika tidsdimensioner; igår, idag 

och imorgon. Vilket skall få organisationen att styra och följa upp daglig verksamhet, som har en 

inverkan på det som händer imorgon. (Olve, Ray och Wetter, 1999) 

Enligt Olve, Roy och Wetter(1999) är styrkortet främst ett verktyg som skall användas för att 

formulera och implementera organisationens strategi. Organisationen kan genom styrkortet 

översätta visionen och strategin till konkreta mål och mått. Kaplan och Norton (1992) menar att det 

mål som sätts upp i styrkortet måste vara tydliga och meningsfullt mätbara. Vidare ska de på ett eller 

annat sätt grunda sig i de visioner som finns inom organisationen. Bergsten och Dahlgren (2008) 

menar vidare att tanken med balanserat styrkort är att det finns ett orsak - verkan samband mellan 

de olika perspektiven. Uppfylls målen inom kund-, internprocess- och lärandeperspektivet kommer 

organisationen att prestera bra även inom det finansiella. Det finansiella perspektivet bör dock ses 

som överordnat de andra perspektiven och därigenom vara utgångspunkt vid samtliga perspektiv 

menar Bergsten och Dahlgren (2008). Detta synsätt med orsak – verkan är dock något som kritiserats 

av bland annat Nörreklit (2000) som menar att så inte alltid är fallet. Hon menar att en ökning i 

kundnöjdheten inte med säkerhet genererar ett bättre resultat. Nörreklit (2000) menar vidare att 

orsak - verkan synsättet kan skapa problem då det leder till att fel antaganden görs och att fel mål 

sätts.  

Enligt Lundström (2008) finns möjligheten att anpassa styrkortet så att den bättre passar 

organisationen, något som många offentliga organisationer tagit fasta på och därigenom involverat 

medarbetarperspektivet i styrkortet. Detta då varje perspektiv representerar ett värde i företaget, 

vilket den samlade kompetensen hos medarbetarna kan ses som. Styrkortet är ett sätt att förbättra 

verksamhetsplaneringen och uppföljning samt koppla samman ledningen arbete med 

medarbetarnas. (Bergsten och Dahlgren, 2008) Genom styrkortet får också chefer ett underlag som 

beskriver organisationens vision och strategi. (Kaplan och Norton, 1996) En fördel med balanserat 

styrkort menar Lundström (2008) är att det kan integreras i hela företaget så att styrkortet finns på 

alla nivåer. Inom hälso- och sjukvården innebär detta att styrkort kan finnas även på kliniknivå.  
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Bergsten och Dahlgren (2008) påvisar ett antal kriterier som de menar kan användas för att analysera 

hur balanserat styrkort används i en organisation. De menar att dessa kriterier bör vara uppfyllda. 

 Balans skall finnas mellan olika typer av mått, de operationella skall driva de finansiella 

 Styrkortet bör användas som ett Top down instrument av ledningen 

 Det bör finnas ett orsak – verkan samband mellan perspektiven 

 Det bör finnas möjlighet för organisationen att fritt välja sin strategi 

Ovanstående kriterier är enligt Bergsten och Dahlgren (2008) en sammanställning av de viktigaste 

aspekterna som presenteras i teorin, dessa bör uppfyllas för att styrkortet skall kunna användas fullt 

ut. 

3.6. Decentralisering 
Landstinget i Östergötland har en decentraliserad struktur där koncernledningen ger de olika 

centrumen stora friheter. Decentraliseringen är en förutsättning för att skapa en väl fungerande och 

kraftfull organisation som tillvaratar medarbetarnas idéer (Landstingsledningen i Östergötlands 

verksamhetsplan 2010).  

Decentralisering råder när makten i en organisation är fördelad mellan många personer, tillskillnad 

från centralisering där endast ett fåtal har makt. Detta gör att decentralisering handlar om att föra ut 

befogenheter och ansvar för verksamheten och ekonomi från en central nivå till en nivå som är 

underställd rent organisatoriskt. Något som medför ett ökat inflytande och ökade möjligheter att 

påverka för lokalt ansvariga. (Brorström, Haglund & Solli. 2005) 

Decentraliseringen inom den offentliga sektorn menar Hallin och Siverbo (2002) kom som en följd av 

en utbredd uppfattning om att den offentliga sektorn var ineffektiv och att politikerna detaljstyrde. 

Genom decentraliseringen skulle det bli en tydlig skillnad mellan politik och praktik, vilket även 

medförde att målstyrning blev en vanlig styrform. Politikerna skulle formulera mål och 

förvaltningarna skulle uppfylla målen. Målstyrning och decentralisering passar tillsammans då 

decentralisering ger frihet till de operativa i verksamheten. Något som är en förutsättning då tanken 

med målstyrning är att mål skall formuleras på hög nivå i organisationen för att sedan utföras på 

operativ nivå med medel som bestäms av utförarna. 
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3.6.1 Varför decentralisera? 

Enligt Gabrielii, et, al. (1990) finns det två skäl varför man väljer att gå mot en decentraliserad 

verksamhet inom hälso- och sjukvården. Det ena är det ekonomiska. När resurserna är begränsade, 

kan man inte förvänta sig att kapital alltid kommer skjutas till. Att decentralisera befogenheter och 

beslut rörande ekonomin menar Gabrielii, et, al. (1990) leder till att de verksamhetsansvariga 

omprioriterar sina beslut och tar mer ansvar över hur pengarna utnyttjas. Verksamhetsansvariga får 

således ett stort ansvar som de måste beakta. Det andra skälet enligt Gabrielii, et, al. (1990) är att 

den ökade medvetenheten, att personal får arbeta fritt samt vara delaktig i beslutprocesser ökar 

både engagemang och trivsel på arbetsplatsen. Gabrielii, et, al. (1990) påvisar dock vikten av att 

”löpa linan ut” vid decentralisering. Vilket innebär att beslut skall tas nära patienten då det är på den 

nivån kunskapen gällande verksamhetens mål och ekonomi finns.  

Vidare menar Gabrielii, et, al. (1990) att det finns en risk med att det ansvar som följer med 

decentralisering kan ge upphov till ett revirtänkande hos de verksamhetsansvariga. Ett problem som 

kan uppstå är att de verksamhetsansvariga uppfattar att de har totalt ansvar över verksamheten och 

då bortser ifrån helheten. Det kan leda till att de slutar samverka med andra och tappar respekten 

för gemensamma målsättningar. 

Brorström, Haglund och Solli (2005) menar att decentralisering kan indelas i fyra olika typer, 

Strukturell decentralisering, Decentralisering med lokalt fokus, Ocentralisering samt Ofullständig 

decentralisering. Det olika formerna av decentralisering har alla sina fördelar och nackdelar och kan 

sammankopplas med graden av styrning som råder i organisationen, vilket kan kopplas till 

målstyrning. Tydlighet är ytterligare en aspekt i modellen vilket kan sammankopplas med tydlighet 

som skall uppkomma i och med 

styrkortet.   

 

 

 

 

  

Figur 9 Källa: Brorström, Haglund och Solli (2005) s.205 
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3.6.2. Strukturell decentralisering 

Denna typ av decentralisering präglas av att den centrala enheten har en ambition att styra de lokala 

enheterna. Samtidigt finns dock ett förtroende för att de lokala enheterna skall kunna hantera 

problem som uppkommer. Brorström, Haglund och Solli (2005) anser att det är viktigt att det tydligt 

har framgått vilken innebörd decentraliseringen har samt att det ges tydliga och klara 

förutsättningar. Något som gör denna form av decentralisering till en strukturerad. Där 

ansvarsenheter är bestämda samt att det finns relevanta ekonomimodeller för beskrivning av 

ekonomiskt ansvar. Risken är dock att det blir allt för stora centrala inslag vid decentraliseringen.  

3.6.3. Decentralisering med lokalt fokus  

Om decentraliseringen är av en karaktär där tydligheten är stor i likhet med strukturell 

decentralisering, men där låg styrambition föreligger menar Brorström, Haglund och Solli (2005) att 

det är fråga om decentralisering med lokalt fokus. Decentraliseringen har då till stora delar styrts av 

de lokala enheterna istället för den centrala. Tydligheten innefattas främst av klargörande för 

ledningens attityder och synsätt på decentraliseringen. Förtroende ges till lokal nivå vilket skapar 

goda förutsättningar för lokal handling. Långsiktigt kan dock problem uppstå vid avsaknaden av 

strukturell tydlighet. När enheter hamnar i svårigheter ställs ofta krav från dess arbetare att få ett 

förtydligande av ansvar. Vilket ofta leder till att organisationen övergår till en strukturell 

decentralisering. 

 3.6.4. Ocentralisering 

Då låga styrambitioner kombineras med förutsättningar som är otydligt formulerade är det fråga om 

en ocentralisering menar Brorström, Haglund och Solli (2005). Denna typ av decentralisering leder till 

en svag länk mellan central nivå och enheterna. Något som i förlängningen skapar stor frihet för 

lokala enheter som i princip kan agera hur dem vill. Orsaker till den typ av decentralisering kan vara 

att den centrala nivån inte vet hur den skall agera. Något som kan förekomma då underenheten är 

allt för komplex vilket leder till att den centrala nivån inte gör någonting. Denna situation innebär att 

man på central nivå vill utveckla organisationen då kontroll saknas. Något som ofta sker i form av 

ökad strukturell decentralisering vilken kan få effekten att den lokala nivån får en uppfattning av 

kraftigt centraliserade åtgärder. Detta kan vara ett betydande problem vid förändring av en 

organisations struktur. 
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3.6.5. Ofullständig decentralisering 

Vid otydlighet av decentraliseringens innebörd i kombination med en hög styrambition rör det sig om 

ofullständig decentralisering anser Brorström, Haglund och Solli (2005). Centralt vill man styra men 

vågar inte ta beslut i hur detta skall ske, då det kan innebära allt för stora friheter för de lokala 

enheterna. Centralt finns en orolighet att den lokala nivån inte kommer att hantera friheten på rätt 

sätt, vilket är en följd av bristande förtroende för enheterna på central nivå. Denna typ av 

decentralisering leder ofta till obeslutsamhet på lokal nivå, där en önskan om en tillfredställande 

organisatorisk lösning skapas. På central nivå måste antingen en tydlighet visas gällande ambitionen 

med decentralisering, eller en minskning av styrambitionen. Det gäller att skapa ett förtroende 

mellan central och lokal nivå. 
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4. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av hälso- 

och sjukvården i Östergötland. Vidare presenteras empiriskt material gällande hälso- och sjukvårdens 

styrningsprocesser, samt förutsättningar för densamma.  

I empirin kommer flera intervjuobjekts uppfattningar om hälso- och sjukvårdens mål, uppföljning och 

organisation tas upp. Verksamhetscheferna som i vår uppsats är anonyma har fingerade namn såsom 

Verksamhetschef: Grön, Blå, Svart och Röd. De två centrumcheferna Eva och Adam likaså. Större vikt 

kommer ligga på Adams uppfattningar då han är centrumchef i de centrum studien berör. Vi har även 

intervjuat Urban Svahn som har det övergripande ansvaret för uppföljning och styrning på 

Landstinget i Östergötland. 

4.1. Organisationen 

  
”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård 

ska ges företräde i vården”. (Landstinget i Östergötland, årsredovisning 2009) 

 
För att nå ut med målen i hela organisationen från politiska beslut till praktisk handling används 

verktyget balanserade styrkort. Studien kommer inte ha fokus på verktyget balanserade styrkortet 

utan med vad verktyget ska få fram, vilket är mål och uppföljning. Vikten av att mål beslutas och 

genomförs i en organisation som Landstinget i Östergötland är stort: 

 

”I en demokratiskt styrd organisation är det också av central betydelse att politiska 

beslut kan ge ett tydligt genomslag i verksamheten och att var och en kan se sin roll i ett 

större sammanhang. Landstingets politiska organ och även dess produktionsenheter 

använder därför en gemensam metod, balanserat styrkort, för att skapa en tydlig 

styrningslogik som sträcker sig från politik till praktik.” (Landstingsledningens 

verksamhetsplan 2010, s.5)  

 

I Figur 10 visas Landstinget i Östergötlands, hälso- och sjukvårds verksamhetssnurra. Det är i någon 

sektor i snurrans del man hamnar när man som patient söker och får vård. Snurran är utformad efter 
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patientens perspektiv och utgår från mitten där sjukvårdsrådgivningen
1
 finns. Därifrån slussas man 

vid behov vidare till närsjukvården (vårdcentraler) och senare om det krävs till centrumen 

(specialistvården). Alla centrum har en centrumchef som är den högste chefen, under denne finns 

det flera verksamhetschefer som alla har ansvar över ”sin” klinik inom centrumen. Den högste 

tjänstemannen inom landstinget i Östergötland och som även har det övergripande ansvaret över 

organisationen, är landstingsdirektören (LiÖ årsredovisning 2009).  

Den hierarkiska nivån inom organisationen där landstingsdirektören verkar kommer att i denna 

studie att beskrivas av oss och av våra intervjupersoner som koncernnivån alternativt 

landstingsledningen. De intervjuer som genomförts är med en person som sitter på koncernnivå, två 

centrumchefer samt fyra verksamhetschefer. 

                                                           
1
 Telefonjour där den som ringer får medicinska råd av speciellt utbildade sjuksköterskor eller vägledning om 

du behöver uppsöka vårdcentral, jourcentral eller sjukhus. 

Figur 10, Källa: URL 10, LiÖ organisationen förenklad modell 
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4.2. Centrum och dess aktörer 

4.2.1. Centrum 

Östergötlands Landsting består idag av 10 stycken centrum varav fem är inriktade på specialiserad 

sjukvård. Organisationen och strukturen i de olika centrumen är i stort sett likvärdiga, med undantag 

på storleken dvs. antalet anställda samt antalet kliniker. Varje centrum består utav flera 

verksamheter/kliniker, stab och en ledningsgrupp. Staben organiserar centrumets personal, ekonomi 

och IT-verksamhet. Ledningsgruppen består utav centrumchefen, verksamhetscheferna, 

ekonomichef, personalchef samt av en sekreterare (LiÖ årsredovisning, 2009). 

4.2.2. Organisationsstruktur Centrum 

Figur 11 nedan visar organisationsstrukturen för centrumet kirurgi, ortopedi och cancervård. De 

intervjuer vi gjort är med fyra verksamhetschefer som har ansvaret över ”sin” klinik samt två 

centrumchefer. Dessa intervjuobjekt är anonyma och tillhör något av de nio centrumen inom hälso- 

och sjukvården. Figur 11 exemplifierar endast centrum strukturen. (LiÖ årsredovisning, 2009) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Källa: URL 11, Landstinget i Östergötland, Ledning och organisation. 

4.2.3. Centrumchef  
Centrumchefen är den högste chefen över centrumet och har det övergripande ansvaret över målen 

som finns. Centrumchefen har till sin hjälp verksamhetschefer samt vårdenhetschefer2. Mål för 

verksamheten sprids ner i organisationen från koncernnivå via centrumchefen och det är 

centrumchefens uppdrag att målen uppnås på lägre nivåer (LiÖ årsredovisning, 2009). 

Centrumchefen har även en arbetsgivareroll gentemot sina verksamhetschefer och anställda och 

                                                           
2
 Underchef till verksamhetschefen  
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anställs på tidsbegränsade förordnande som sträcker sig endast ett visst antal år åt gången. (Intervju: 

Svahn, 2010) 

4.2.4. Verksamhetschef 

Verksamhetschefen har det samlade medicinska, ekonomiska och administrativa ansvaret för 

verksamheten/kliniken. Verksamhetschefen ingår i ledningsgruppen för centrumet och den närmsta 

chefen är centrumchefen. I arbetsuppgiften ingår att kommunicera verksamhetens uppdrag nedåt i 

organisationen samt våga prioritera och fatta beslut (URL 6). Verksamhetschefen har det 

övergripande ansvaret över en klinik, och nämns även som klinikchef i dokument som rör hälso- och 

sjukvården. (LiÖ årsredovisning, 2009) 

4.3. Aktörer som berörs av studien 
Nedan tar vi upp aktörer som är av vikt för att förtydliga styrningens helhetsbild inom landstinget, 

där mål och beslut tas av folkvalda politiker för att sedan slussas ner i organisationen för att komma 

till uppsatsförfattarnas studieobjekt, centrum- och verksamhetschefer. Beskrivningarna är något 

förenklade då uppsatsförfattarnas fokus inte ligger i att undersöka dem närmare. Men som vi 

uppfattar har betydelse för läsarens helhetsbild. 

4.3.1. Landstingsfullmäktige 

Inom Landstinget i Östergötland är det landstingsfullmäktige som är högsta beslutande organ 

innehållande 101 folkvalda ledamöter från politiska partier. Fullmäktige beslutar bland annat om 

landstingsskatten och avgör därmed hur mycket landstingets verksamheter får kosta. Fullmäktige 

beslutar också om riktlinjer i viktiga principiella och strategiska frågor. Fullmäktige tillsätter också 

nämnder, beredningar, utskott och lokala organ som utöver landstingsstyrelsen behövs för att 

fullgöra landstingets uppgifter. Landstingsfullmäktiges arbetsformer regleras i kommunallagen. (LiÖ 

årsredovisning, 2009) 

4.3.2. Landstingsstyrelsen 

Landstingsstyrelsen är landstingets förvaltande organ och styrelse för landstingets samlade 

verksamheter. Landstingsstyrelsen består utav ledamöter från landstingsfullmäktige och har 

samordningsansvar mellan nämnder och beredningar inför fullmäktige. Landstingsstyrelsen består av 

politiska ledamöter från landstingsfullmäktige. Som styrelse för landstingets produktionsenheter har 

landstingsstyrelsen fokus på verksamheten och ska se till att centrumen uppfyller kraven på god 

produktivitet, effektivitet och kvalitet. (LiÖ årsredovisning, 2009) 



 

42 
 

4.3.3. Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har en beställarroll och ska med fokus på östgötens behov verka för en 

god hälsa hos befolkningen och en god hälso- och sjukvård. Politikerna i hälso- och 

sjukvårdsnämnden beslutar om vad som ska utföras och med vilken kvalitet. Detta fastställs sedan i 

avtal med landstingets centrum. Det är hälso- och sjukvårdsnämnden som förhandlar och beställer 

vård av centrumen, och centrumen som utför vården. (LiÖ årsredovisning, 2009) 

4.3.4. Landstingsdirektören 

Landstingsdirektören ansvarar för den samlade organisationen och för att verksamheten drivs och 

utvecklas professionellt. Landstingsdirektören är tillskillnad från de aktörerna ovan inte politisk, utan 

är den högste anställda tjänstemannen inom landstingsorganisationen och är chef över 

landstingsledningen. Landstingsdirektören ansvarar för tjänstemannastödet till landstingets samtliga 

politiska organ och ska under landstingsstyrelsen, även utfärda de policys och riktlinjer som krävs för 

att genomföra politikens uppdrag. (LiÖ årsredovisning, 2009) 

4.4. Decentralisering 
Landstinget i Östergötland har en decentraliserad struktur där koncernledningen ger de olika 

centrumen stora friheter.  

”För att skapa en väl fungerande och kraftfull organisation som tillvaratar 

medarbetarnas idéer och känner ansvar över utvecklingen, bör ansvar och befogenheter 

i landstingets verksamheter vara så decentraliserat som möjligt. Alla ledningsnivåer i 

organisationen ska känna ett lokalt mandat. Detta innebär att ansvara för att ingångna 

avtal, uppdrag och fastställda ekonomiska ramar efterföljs utifrån det ansvar som 

respektive verksamhetsområde har”. (Landstingsledningen i Östergötlands 

verksamhetsplan 2010, s.15) 

Urban Svahn, controller och projektledare för landstingets årsredovisning, som sitter på koncernnivå 

och har uppdrag kopplade till den landstingsövergripande styrningen med tyngdpunkt på planering 

och uppföljning menar att: ”Den styrning som sker från koncernledningen sker ner till centrumnivå för 

att därefter spridas vidare via centrumchefen”.  
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Tanken säger Svahn: 

”är att centrumen skall ta eget ansvar.  Tunga beslut passerar via centrumchefen som 

har möjlighet att delegera ansvaret vidare, det finns en delegeringsordning3. Varje 

centrum har dessutom en centrumledning som ofta består av personalchef, klinikchef 

och ekonomichef där man dryftar sina beslut.”  

Decentraliseringen inom landstinget i Östergötland är enligt våra respondenter välfungerande. 

Centrumchefen Adam lyfter fram möjligheterna som det medför för en centrumchef, och för sitt 

centrum: 

”I och med att alla verktyg ligger hos oss, är det ungefär som att jobba inom exempelvis 

industrin med de ramar som finns. Jag har ansvar för alla kostnader och intäkter och jag 

arbetar med olika parter, det är inte bara så att jag har En leverantör.” 

Centrumchef Eva anser att decentraliseringen fungerar bra och menar att det: ”är bra att ansvaret 

ligger där kostnaden uppstår”. Men Eva påpekar dock att det alltid går att effektivisera. 

Svahn menar att den ökade decentraliseringen gett centrumen mycket eget ansvar vilket han anser 

är bra. Han ser dock att det inte fungerat fullt ut, då centrum inte klarar av att hantera besvärliga 

ekonomiska situationer. Han ger som exempel hur antalet anställda har ökat inom landstinget trots 

krav på minskning, vilket ledde till att landstingsdirektören tog anställningsrätten ifrån 

centrumcheferna.  

4.5. Tydlig chefsroll 

Det är viktigt för landstingsstyrelsen i Östergötland att cheferna som finns i organisationen kan 

beskriva de uppdrag de har, samt att cheferna kan sätta upp förståeliga mål och uppgifter för att 

kunna se sambanden mellan avtal som görs, resultat och hur de ekonomiska mål som finns klaras av. 

Då det är landstingsledningens ansvar att mål genomförs har de en tydlig linje mot cheferna i 

organisationen, då cheferna inte bara ansvarar för sin egen verksamhet utan även har ansvar för 

helheten i landstinget. Chefen förväntas av landstingsledningen kunna beskriva uppdraget som ges 

och omsätta det till förståeliga mål och uppgifter (Landstingsledningen Östergötland 

verksamhetsplan 2010). 

                                                           
3
 Delegeringsordningen ger centrumchefen möjlighet att fördela de uppgifter och ansvar som centrumchefen 

får. Dock har alltid centrumchefen det övergripande ansvaret. 
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4.6. Styrmodell inom hälso- och sjukvården i Östergötland 

De inriktningsmål som sätts högst upp i organisationshierarkin är framtagna av politiker
4
, genom 

styrmodellen som existerar inom Landstinget i Östergötland ska sedan dessa inriktningsmål brytas 

ner i organisationen till effektmål av landstingsledningen och senare till produktionsmål, som ska nå 

verksamheterna (Landstingsledningen Östergötland verksamhetsplan 2010). 

För att kunna styra, följa upp och utvärdera verksamheten använder sig Hälso- och sjukvården idag 

av målstyrning. Verktyget som används för att nå ut med målstyrningen är det balanserade styrkortet 

vars uppgift är att koppla samman politik till praktik. Modellen grundar sig i en treårsbudget som 

framtas av landstingsfullmäktige (politiker). Budgeten beskriver landstingets övergripande syn på 

vision, värdegrunder, strategier och ekonomiska ramar.  Med strategier menas de målsättningar i 

respektive perspektiv som ska sträva mot att visionen uppnås (Landstinget i Östergötlands 

årsredovisning 2009). 

Landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden delar sedan på ansvarat för att identifiera olika 

framgångsfaktorer. Detta innebär att visionen och den övergripande strategin från fullmäktige bryts 

ner till mindre delar genom prioritering och konkretisering. Genom detta bestäms vad som är 

avgörande för att kunna leva upp till respektive målsättning i perspektiven (Landstingsledningen 

Östergötland verksamhetsplan 2010). 

Landstingsledningen (Landstings direktören) identifierar med vägledning av landstingsstyrelsen och 

hälso- sjukvårdsnämndernas framgångsfaktorer ett antal nyckelindikatorer som skall ge stöd samt 

markera behov av utveckling. Landstingsledningen fastställer även de resultatmått som ska ge en 

värdering av måluppfyllelsen för respektive strategi. Se figur 13.  

                                                           
4
 Folkvalda politiker i landstingsfullmäktige (LF), landstingsstyrelsen (LS) och hälso- och sjukvårdsnämnden 

(HSN) 
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Detta fungerar sedan som ett underlag för centrumen att följa i sin planering och uppföljning. Vissa 

mål är obligatoriska men det finns även möjlighet att ta fram egna. Se verksamhetsexempel med 

resultatmått bilaga 2 och 3. (Landstingsledningens verksamhetsplan 2009) 

”Genom att förtydliga de värden som landstinget står för kan också många av de dagliga 

besluten i verksamheten underlättas och fattas så nära patienten som möjligt.” 

(Landstingsledningens verksamhetsplan 2010, s.3) 

Svahn menar att den ovanstående processen fungerar bra, med nedbrutna målbilder och 

uppföljning. Han påpekar dock att det på koncernnivå finns lite kunskap om genomslaget från 

centrumen ner till klinikerna (verksamheterna): ”Vi är duktiga på att planera och formulera mål men 

sämre på att följa upp och dra slutsatser samt på att vidta åtgärder när vi konstaterat ett resultat”. 

4.6.1. Balanserat styrkort – ett verktyg för att nå ut med målstyrningen. 
 

”Det krävs en tydlig och enhetlig metod för att styra landstingets komplexa och 

omfattande verksamhet. Flera perspektiv måste beaktas vid planering och uppföljning 

om styrningen ska bli effektiv. I en demokratiskt styrd organisation är det också av 

central betydelse att politiska beslut kan ge ett tydligt genomslag i verksamheten och att 

var och en kan se sin roll i ett större sammanhang. Landstingets politiska organ och även 

Figur 12. Källa: Landstingsledningens verksamhetsplan 2010, s.6, Styrningens komponenter 
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dess produktionsenheter använder därför en gemensam metod, balanserat styrkort, för 

att skapa en tydlig styrningslogik som sträcker sig från politik till praktik.” 

(Landstingsledningens verksamhetsplan 2010, s.5) 

Balanserat styrkort använder sig Landstinget i Östergötland av för att få genomslag för sina mål i 

organisationen. Ett verktyg för att målstyra. Styrkortet som används har en utgångspunkt från 

landstingsfullmäktiges treårsbudget och utgår från fem olika perspektiv, dessa är: 

 Medborgarperspektiv – hur landstinget kan tillgodose befolkningens behov av hälso- och 

sjukvård. 

 Förnyelseperspektiv – verksamhetens förmåga att förbättra och utveckla 

 Processperspektiv – effektiviteten hos arbetsmetoder och arbetsflöden. 

 Medarbetarperspektiv – hur medarbetarnas resurser tillvaratas och utvecklas 

 Ekonomiperspektivet – kontrollen och skötseln av ekonomin. 

Medborgarperspektivet är det perspektiv som är överordnad de andra perspektiven. De resterande 

fyra perspektiven ska understödja måluppfyllelsen i medborgarperspektivet. Styrkorten funktion är 

att ge en samlad landstingsövergripande styrning. (Landstinget i Östergötland Årsredovisning 2009). 

Målen som tas upp i varje perspektiv är väldigt omfattande. Där målen är inriktningsmål samt 

effektmål och inte så precisa. Inom exempelvis medborgarperspektivet finns det 60 uppsatta mål. 

Exempel på mål från olika perspektiv är: 

 Ingen patient ska behöva vänta längre än 90 dagar på besök till specialiserad vård 

 Alla medarbetare ska ha god kunskap om den egna enhetens resultat. 

 Medarbetarna ska uppleva ett ökat medinflytande 

Enligt Urban Svahn finns det ett krav på centrumen/centrumchefen att ta fram en verksamhetsplan 

med styrkortsstruktur. Under centrumnivå finns inte detta krav och man har på koncernnivå inte 

kontroll på hur budskapet förs längre ner i organisationen, till klinikerna och verksamhetscheferna. 

Svahn säger att: 

”Detta är något vi på koncernnivå borde ha bättre kontroll på. Inte hur det ser ut, men 

att det faktiskt fungerar. De behöver inte ha styrkort på klinikerna, men det som står i 

landstingsdirektörens styrkort måste tränga ända ner i organisationen.” 
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Något som Centrumchef Adam resonerar kring: ”Mina verksamhetschefer kan inte använda 

landstingets styrkort så mycket, i vissa fall kan dem det, men inte mycket.” 

Svahn påpekar dock att det i och med den decentraliserade struktur som finns inom Landstinget i 

Östergötland, finns ett antagande om att centrumen själva skall se till att detta fungerar: ”Centrumen 

är ganska hårt styrda vad det gäller styrkort, det finns till och med en mall för centrumen att fylla i för 

att skapa styrkort och årsredovisningar. Det är på koncernnivå som årsredovisningarna granskas”. 

Svahn menar att det är ett stort spann mellan hur bra och dåliga dessa redovisningar är. Han säger 

att: ”Ibland får man för sig att det bara görs för vår skull på koncernnivå.” 

Adam som är centrumchef har en annan syn på målstyrning med verktyget balanserat styrkort. Adam 

menar att balanserat styrkort ”ger en möjlighet att få kontroll på sin verksamhet”, men säger dock 

att det inte är styrkort som han i första hand använder för att styra det centrumet där han är chef. 

Istället använder han sig av en ”skarp ekonomisk styrning som är uppdragsinriktad”.  

 Dessutom anser Adam att ”abstraktionsnivån blir alldeles för hög” i styrkorten vilket gör att det inte 

kan användas i den dagliga styrningen:  

”Styrkortet inom Landstinget i Östergötland används centralt vilket gör att det blir en 

mängd olika nivåer på resultatmått. Några mått för landstingsnivå, några för 

Östergötland, några för regionen och sen har vissa lagt till mått på centrum och kliniker. 

Det gör att det ofta blir en himla röra, vilket är en anledning till att jag inte använder det 

i min dagliga styrning.” 

Adam menar att ”Just det här landstinget är väldigt decentraliserat så jag har all makt i mina 

händer”, och förklarar sin syn på sin skarpa ekonomiska styrning: 

”Jag försöker driva centrumet som man skulle driva ett företag. Jag sätter upp mål och 

jag sätter upp budgetramar även om jag inte har vinstkrav. Som ett börsnoterat företag 

skulle jag ha krav på 6 procent vinst eller något sådant, det har inte jag utan jag har noll 

vinst för det mesta”. 

Adam väljer att inte använda sig av styrkort, utan använder sin makt att driva på det sättet han anser 

är bäst för sitt centrum, Adam förtydligar sitt resonemang och menar angående styrkortet: ”Jag 

använder inte det, men sen finns det vissa kliniker som gjort egna och jobbar efter det”.   
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Adam anser vidare att ”Inom sjukvård, som är en politisk organisation tenderar det att bli 

övergripande mål som är politiska, medan det i verksamheten är att föredra mer konkreta mål som 

bättre kan användas, många av sjukvårdens stora mål är luddiga”. 

Centrumchef Eva menar dock att verktyget balanserat styrkort fungerar ganska bra för att få ner 

målen ner i organisationen, men att hon inte känner till att det finns ett perspektiv eller mål i det 

balanserade styrkortet som är överordnat något annat perspektiv. Något som står i 

landstingsledningens verksamhetsplan 2010. Eva menar även att verktyget skapar delaktighet hos 

sina anställda, samt poängterar att det är bra att det finns så att: ”saker inte glöms bort”.  

Eva anser att en förutsättning för att nå ner med målen till sina verksamhetschefer är att de 

uppfattar målen som viktiga och relevanta för verksamheten. Eva poängterar att ifall målen anses 

vara relevanta och viktiga kommer verksamhetscheferna fokusera på dem: ”Innehållet i måttet är 

otroligt viktigt, ett mål som på alla nivåer, från chef till anställd intresserar, ökar sannolikheten för att 

det ska uppnås”.  

Figur 13 visar förenklat hur målstyrningen är tänkt att gå från politik ner till centrumnivå. Från 

centrumnivå är det centrumchefens ansvar att få ner målstyrningen ner i organisationen till 

verksamhetscheferna. 

 

Figur 13: Egen modell, målstyrningshierarkin 
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4.6.2. Uppföljning 

Uppföljningen av centrumen sker i form av delårsrapporter, årsredovisning samt genom 

resultatdialoger. Delårsrapporterna presenterar i huvudsak rörliga resultatutfall i ekonomi-, 

medborgar-, medarbetar- och processperspektivet. I delårsrapporterna för mars och augusti görs 

även en helårsbedömning (Landstingsledningens verksamhetsplan 2010), enligt Urban Svahn får 

centrumen återkoppling vid dessa två tillfällen från koncernnivån. Dock kan kontakt tas ifall det anses 

nödvändigt, men det är vid dessa två tillfällen en omfattande uppföljning av centrumen sker. 

Svahn menar att ifall centrumen inte klarar sina mål så kommer krav på åtgärdsplaner från 

koncernnivån, där centrumchefen måste påvisa hur man skall lösa målen: ”Kom tillbaka och förklara 

hur ni skall lösa den här situationen”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisningen lämnas en gång per år och redovisar måluppfyllelsen för strategierna och en 

sammantagen bedömning av hur landstinget levt upp till en god ekonomisk hushållning. Värderingen 

baseras på en omfattande redovisning och analys av genomförd verksamhet där utfallet för 

Figur 14. Källa: URL 4, Planering och uppföljning 
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nyckelindikatorer och resultatmått
5
 är ett viktigt underlag. Utöver delårsrapporterna och 

årsredovisningen så träffar koncernledningen centrumledningen två gånger per år i resultatdialoger, 

där resultat för verksamheten diskuteras med syftet att identifiera områden som kan behöva särskilt 

stöd.(Landstingsledningens verksamhetsplan 2010).  

I Figur 14 illustreras hur uppföljningen sker. Från landstingsfullmäktige ner till centrumnivå. 

Uppföljningen slutar på centrumnivå (illustreras av ”produktionsenhet” i figur 14), därifrån är det 

centrumchefens ansvar att följa upp med sina verksamhetschefer och deras kliniker/enheter. Något 

som Centrumchef Adam förtydligar: ”Jag frågar vid varje delårsrapport, hur ligger ni till? hur är 

effektiviteten? Sen är det jag som lämnar informationen till koncernnivån och följer själv upp med 

verksamheterna”.                                                              

Centrumchefen Adam fokuserar inte på styrkortets mått, utan använder det som komplement . 

Adam baserar sin uppföljning på vad han anser behövs för att driva sitt centrum bäst. Adam menar 

att han ”Försöker vara tydlig med vad jag förväntar mig.” Adam använder måtten: vårdkvalité, 

produktivitet, produktion samt kostnadsmått. Dessa mått får han in, och följer upp månadsvis med 

sina verksamhetschefer.  

Under våra intervjuer med verksamhetscheferna har vi fått svar att uppföljning med dem görs med 

blandad frekvens av centrumchefen. 

Verksamhetschef Svart menar att: ”Förr i tiden, för sex år sedan träffade kliniker, inte centrum, 

representanter från Hälso- och sjukvårdsnämnden som gick igenom antal utförda behandlingar, 

vårdtider etc. noggrant och hade därefter en diskussion om ekonomin och behov av mer pengar”. 

Svart menar att det nu sker stora uppföljningar två gånger per år, men att: ”Jag träffar lokalt, kliniker 

och centrumet ofta men träffarna handlar då mest om ekonomiska mål.” 

Verksamhetschef Röd menar även han att: ”Uppföljning i liten skala sker ofta”, men att ”Mer 

systematiserad uppföljning sker kvartalsvis”. Verksamhetscheferna Grön och Blå menar att de följer 

upp målen månads och kvartalsvis.  

  

                                                           
5
 Nyckelindikatorerna värderar utfallet inom de utvecklingsområden som redovisas i landstingsledningens 

verksamhetsplan. Resultatmåtten ska bidra till analysen av resultatet inom respektive strategi. (Landstinget i 
Östergötland, årsredovisning 2009) 
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4.7. Målstyrning gentemot chefer 
Det är centrumchefens ansvar att få ner målen från politiker ner till verksamhetscheferna. Men 

decentraliseringsstrukturen gör så att centrumchefen har eget ansvar att på bästa sätt få ner målen. 

Nedan kommer vi ta upp centrumchefers och verksamhetschefers uppfattning om den 

målstyrningsstrukturen.  

4.7.1. Centrumchefer 

Centrumchefernas uppfattningar skilde sig, angående hur de upplever den målstyrning som är riktad 

till centrumnivå. Centrumchef Eva menar att: ”målstyrningen fungerar väldigt bra”. Eva uppfattar 

vidare att de mål som sätts på koncernnivå är hon med och påverkar, och målen som formuleras är 

realistiska, ”annars skulle jag säga till ”.  

Centrumchef Adam anser dock att koncernledningens målstyrning gentemot centrumnivå: ”Generellt 

inte fungerar jättebra, det finns vissa saker att förbättra.” Adam tar upp hur målen inom sjukvården 

ofta är vaga och att ett mål inte alltid går att genomföra utan att ett annat mål drabbas. ”Mål inom 

sjukvården är mer nyckfulla, mål som tillgänglighet går lite stick i stäv med personalens 

grundvärderingar, vilket är god vård.” Adam utvecklar målet tillgänglighet, vilket Adam anser vara ett 

mål koncernnivån har stort fokus kring: ”Tillgänglighet kan man tolka premierar de som inte är svårt 

sjuka och kan även göra att patienter läggs på hög.” 

Adam ger dock stora friheter till sina verksamhetschefer att nå målen på det sättet de tycker är 

lämpligast, och menar att det är: ”Mycket upp till verksamhetschefen att målstyrning fungerar väl, 

Dom berättar för mig vad de tror de kan utföra och det är ju de som är experterna och specialisterna 

på det här.” Vilket är i linje med den decentraliseringsstruktur som råder inom hälso- sjukvården.  

Adam som väljer att inte styra sina verksamheter med styrkort utan med en ”skarpare ekonomisk 

styrning”, och vill varje månad veta: ”Kvalitet på vården av varje verksamhetschef, att den är god. Jag 

vill veta produktionen och produktiviteten”. Adam menar att det är en central betydelse: ”För att veta 

om man kan göra satsningar”. Adam vill även ha rapporterat till sig av sina verksamhetschefer 

kostnadsmått. Viktigt vid styrning anser Adam är att ”Försöka vara tydlig med vad jag förväntar mig.” 
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Adam tar upp de ekonomiska mål och ramar som ska efterlevas, och menar angående att inte klara 

de ekonomiska målen för verksamhetscheferna:  

”Det får de inte för mig, jag gör en skarp ekonomisk budget. Ni har gjort en 

produktionsplan såhär mycket pengar har ni, det här är gapet, lägg fram en budget som 

är det bästa för patienten och som fördelar resurserna på bästa sätt. Då lägger de fram 

det, vi kan inte göra det där och inte det där och vi skall effektivisera det här genom att 

ge mer mottagning för samma lönemedel, så jobbar jag.” 

Adam menar dock att den styrningsfilosofi han använder inte är problemfri utan: ”Kan skapa 

konflikter”. Då verksamhetscheferna kan känna sig för styrda. 

Centrumchef Eva fokuserar sin målstyrning gentemot sina verksamhetschefer på att: ”Jobba för att 

få jämna flöden”. Med det menar Eva att det ska vara i ”de bästa av världar” ett känt flöde på 

patienternas tillströmning. Mål sätts upp för hur många patienter som får strömma in till 

verksamheterna, och som Eva menar arbetas det för att få så jämna flöden som möjligt för att man 

ska ha en bra översyn och kunna planera långsiktigt. För att målstyra sina verksamhetschefer 

använder sig Eva även utav benchmarking6. 

”Benchmarking mellan kliniker är otroligt bra sätt att jämföra och öka effektiviteten.” 

Eva menar att vid benchmarking sätts det ett tryck på verksamhetscheferna, då de jämförs direkt 

mellan liknande kliniker/enheter. Vilket Eva menar ökar effektiviteten.  

4.7.2. Verksamhetschefer 

Verksamhetschef Grön beskriver sin chefsroll och hur han som chef agerar för att nå målen som sätts 

upp:  

”För verksamhetschefer handlar det mycket om att bromsa inflöde av patienter, att 

prioritera och styra upp exempelvis remissflödet. Vi gör det vi har råd med och att de 

som mest behöver vård får det.” 

Verksamhetschef Svart beskriver den problematik som skapas när flera mål inte är förenliga, och tar 

upp problemen som vårdgaranti/tillgänglighetsmål inte är lätta att samspela med de ekonomiska mål 

som existerar: 

                                                           
6
 Managementteknik. Genom att jämföra hela eller delar av verksamheten. Det innebär att man mäter hur väl, 

exempelvis en enhet presterar jämfört med andra enheter. 
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”Senare övergick man till ett mer eller mindre fast ekonomiskt avtal. Drivkraften för 

verksamheterna blev då problematisk då en ökad verksamhet, som nästan är 

obligatorisk för alla verksamheter, leder till ökade kostnader. Fokus var på ekonomin. 

Sedan kom införandet av vårdgarantin då alla våra gamla väntelistepärmar skulle bort, 

varvid produktionen skulle ökas utan något egentligt ekonomiskt tillskott.” 

Verksamhetschef Röd är kritiskt mot målstyrningen som används och menar att: ”Målstyrningen 

fungerar allt bättre, men långt ifrån tillräckligt bra för att kunna kallas målstyrning”. Röd menar att 

det inte finns en tydlighet i målen: ”målen måste prioriteras samtidigt som det finns olika kravbilder, 

krav på patientvård samtidigt som krav och mål om en stabil ekonomi”. Verksamhetschef Blå menar 

att för att målstyrningen ska fungera måste han veta vad som ska prioriteras, och menar att det 

behövs en: “Rak diskussion om vad vi ska prioritera och vad som ska tas bort.” 

Verksamhetschef Grön menar att det inte är medborgarperspektivet som styr målen, såsom det är 

beslutat från koncernledningen utan att det är ”Rambudgeten som styr och inte behovet.”.  

Uppfattningen om målstyrningen går isär, där verksamhetschefernas uppfattning av målstyrningen 

tyder på brister i att målen inte är förenliga med varandra. Att fokus ligger på olika perspektiv, 

perspektiv som ekonomi och tillgänglighet. 

4.8. Målet vårdgaranti/tillgänglighet 
Målet vårdgaranti finns i medborgarperspektivet som verktyget balanserat styrkort använder för att 

nå ut med målstyrningen. Målet vårdgaranti är något som intervjuobjekten specifikt tar upp som ett 

mål med problematik kring.  

Vårdgarantin bygger på en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL). Det är således ingen lag. Men ett lagförslag har gjorts av regeringen och beslut om den tas 1 

juli 2010 (URL 7). Vårdgarantin innebär att patienten har rätt att vid icke akuta fall:  

 Komma i kontakt med primärvården samma dag. 

 Få ett besök hos primärvårdsläkare inom 7 dagar. 

 Komma på besök hos den specialiserade vården inom 90 dagar. 

 Efter beslut om behandling, få behandlingen gjord inom 90 dagar. 
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I de fall landstinget man tillhör inte kan ge vård enligt vårdgarantin har man som patient rättighet att 

vända sig till ett annat landsting för vård. Det landsting man tillhör kommer dock inte ifrån den 

kostnad som är kopplad till patienten via vården, utan kommer få betala för den vård som görs vid 

det andra landstinget (URL 8), (URL 9). 

Vårdgarantin är ett mål som inte uppnåtts av Landstinget i Östergötland. Målet för 2009 var att 

antalet utfärdade vårdgarantiremisser till enheter utanför Östergötland ska minska. Vilket inte 

infriades då remisserna ökade från 261 år 2008, till 477 för 2009. En ökning med drygt 82 %. Inte 

heller målen som överenskommits mellan staten och SKL uppnåddes.  

Tabell 1 

Målsättning Mål Uppnått 

Alla som ringer vårdcentralen ska få svar samma dag. 100 % 94 % 

Alla patienter, med nya medicinska problem eller kraftig 
försämring av känd sjukdom, ska få besöka vårdcentral 
inom sju dagar. 

100 % 91 % 

Ingen patient ska behöva vänta längre än 90 dagar på 
besök till specialiserad vård. 

0 1778 personer 

Ingen patient ska behöva vänta längre än 90 dagar på 
behandling 

0 1662 personer 

 

Källa: Landstinget i Östergötlands årsredovisning 2009, egen sammanställning av vårdgarantimål i 
medborgarperspektivet. 

 

Vårdgarantin är något som försvårar styrningen menar Centrumchef Adam: ”Patienterna har 

egentligen ett omättligt behov av vård, och sjukhusen vill gärna leverera så mycket att kunderna blir 

nöjda men då kommer politikerna in”. Med detta menar Adam att de politiska mål som är uppsatta: 

”inte är förenliga med medarbetarnas värderingar om att ge god hälsa åt patienterna”.   

Verksamhetschef Grön tar upp problematik kring målet vårdgaranti inom hälso- och sjukvården idag 

och menar att: ”Eftersom behovet av vård är större än resursen måste prioriteringar göras”.  

Verksamhetschef Grön förtydligar med att:  

”Om vi inte håller vårdgarantin så vänder sig patienten till andra landsting och vi får då 

fakturor utifrån som vi får betala från klinikbudget, de undergräver ytterligare våra 

möjligheter att klara vårdgarantin och att klara verksamheten själva”. 
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Verksamhetschef Grön menar att ifall patienterna istället tas emot enligt vårdgarantin: ”Så går man 

minus och klarar inte av de ekonomiska målen”. Grön menar att verksamheten är helt beroende av 

svängningar i behov, friska medborgare = mål i balans och sjuka medborgare= mål i obalans. Grön 

beskriver hur de olika målen som existerar inte är förenliga med varandra: ”Vart man än vänder sig 

har man rumpan bar”. 

4.9. Delaktighet 
Att känna att medarbetarna kan påverka och vara delaktig i verksamheten är något som landstinget 

har som mål. Målen som satts upp har dock inte uppnåtts då medarbetarna upplevt ett minskat 

inflytande från år 2008 till 2009, och endast 60 % av medarbetarna har god kunskap om den egna 

enhetens resultat.(Landstinget i Östergötland, Årsredovisning 2009)  

 I Medarbetarperspektivet finns det en målsättning om att: 

 Medarbetarna ska uppleva ett ökat medinflytande.  

 Alla medarbetare ska ha god kunskap om den egna enhetens resultat.  

Majoriteten av verksamhetscheferna menar att målen sätts på en högre hierarkisk nivå där beslut tas 

av politiker, koncernledningen och av centrumchefer, utan någon direkt delaktighet från 

verksamhetscheferna.  

Verksamhetschef Grön menar att: ”Som verksamhetschef får man finna sig i den målstyrning som är 

och förhålla sig till detta, samt göra sitt bästa för att få verksamheten att gå ihop.” Verksamhetschef 

Svart påpekar vidare att vissa verksamhetschefer tar fram sina egna mål för verksamheten, men att 

delaktigheten vid målframtagande utöver dessa är minimal. Verksamhetschef Blå förstärker 

problematiken med verksamhetschefernas delaktighet och anser att: ”Målsättningen kommer 

unilateral ovanifrån utan en riktig förankring i realiteten”. Verksamhetschef Röd däremot påpekar att 

han har viss delaktighet i framtagande av vissa underlag till mål i form av processmått och 

medicinska resultat gällande specifik vård. 

Centrumchef Adam menar att beslut i trycks ned i organisationen och att det inte går att påverka 

innehållet i besluten i någon större utsträckning.  Förväntningarna från koncernnivå menar Adam är 

att centrumen skall rapportera resultatet. Däremot påvisar centrumchef Adam att han är högst 

delaktig i måtten som sätts upp inom verksamheten, och för att verksamhetscheferna under honom 

ska uppnå dem styr han verksamhetscheferna med att ta reda på hur mycket de kan producera och 

med det som underlag sätta upp strikta mål.  
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4.10. Uppnåeliga mål 
Verksamhetschef Grön anser att hälso- och sjukvården i Östergötland är underfinansierad. Grön 

menar att Landstinget i Östergötland är ett litet landsting som skall ska bära ett universitetssjukhus, 

och att det ”leder till stora svårigheter att klara målen”. Mål som Grön exemplifierar med 

vårdgarantimålet. 

Verksamhetschef Svart menar att målen är mycket allmänt skrivna och att fokus ligger i grund och 

botten på tillgänglighet och ekonomi. Svart anser inte att målen är rimliga med en: ”äldre och ökande 

befolkning, nya behandlingsmöjligheter, nya läkemedel samt nya krav på administration, 

patientsäkerhet och kvalitetsregistrering”. 

Verksamhetschef Röd menar att: ”Det krävs en tydlig prioriteringsprocess och utbudsminskningar för 

att göra målen nåbara”. Grön anser att de ekonomiska målen inte är förenliga med andra mål. Vilket 

även verksamhetschef blå anser då: ”Man måste prioritera de motsägelsefulla mål och uppdrag som 

man har”.  

Centrumchef Eva anser dock att målen kan nås, och menar att det är ekonomichefen i centrumens 

staber som tar fram realistiska mål. Eva kan inte komma på något mål som är orealistiskt.  

När Urban Svahn på koncernnivå får frågan om målen anser han att:  

”Vissa är ganska svåra att uppnå, centrumen ansvarar dessutom för sina patienter och 

är det så att de inte lyckas hantera alla patienter själva får de köpa sjukvård utomläns av 

andra landsting och det är upp till varje centrum, det lägger inte vi oss i.” 

4.11. Uppfattning om förbättringsmöjligheter av målstyrningen 
Centrumchef Eva tar upp problematik som uppstår, och menar att en möjlig förbättring vid hantering 

av problem eller kriser skulle vara att centrumchefer får än mer ansvar över verksamheterna. Eva tar 

upp anställningsproblematiken, och menar att ”istället för ett kollektivt anställningsstopp där beslut 

om anställningar tas av landstingsdirektören, kunde beslutsrätten ligga på centrumnivå istället för 

koncernnivå”.  

Centrumchef Adam tar upp det vårdgarantimål som finns och som ska fungera som ett skydd mot 

vårdköer, men som skapar oreda och menar att: ”Det ända sättet du kan göra för att begränsa 

kostnaderna och klara de ekonomiska målen är att säga att du inte kan ta emot så många patienter, 

för att begränsa kostnaderna. Men då sätter man dem på kö istället.”  
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Adam menar att problemen för verksamhetschefer är att de ofta inte planerar för hur många 

patienter som kommer komma: ”Ofta har problemet varit att man inte gjort dem här 

produktionsplanerna utan man har just tagit emot alla som kommer, sen har man fått 

besparingskrav. Det kommer mycket fler patienter än vad man trott vilket gör att man hela tiden 

ligger efter.”  

För att nå en lösning på detta menar Adam att verksamhetschefer väljer att inte behandla patienter 

även fast de kan, för att spara pengar. Något som går emot det övergripande målet att patienten ska 

vara i fokus och inte ekonomin. Vårdgarantin har: ”dock lett till vissa förbättringar” då det ska vara 

tidsbestämt hur länge en patient får vänta.  

Adam menar dock att för att lösa ”problemet”: ”Är den kortsiktiga lösningen att sätta patienterna på 

hög. Det är ganska ofarligt för politikerna blir nöjda och kan säga ”att alla mina väljare får den vård 

de skall ha.” Verksamhetschefen får inte skäll för att han håller budget, men man sätter patienterna i 

ett slags vakuum.”  

Adam tar upp att gapet mellan sjukvårdens resurser och krav på behandla patienter inte heller är 

explicit för Sverige som land utan: ”De är så i alla länder där man har gapet och försöker rationalisera 

vårdkostnader genom att bromsa förbrukningen, då får man köer. Kanada, England - alla, så är det.”  

Verksamhetschef Grön anser att ett system behövs där verksamheten får ersättning för det man gör. 

Att verksamheten får ett beting samt en budget för att klara det. Klaras inte budget får man mindre 

pengar. Gör verksamheten mer än betinget får man möjlighet till att få mer pengar. Detta leder till 

tydliga mål vilket underlättar planeringsarbetet menar Grön. Något som Verksamhetschef Svart även 

anser och menar ”att en realistisk budgetframtagning skulle leda till förbättringar.” 

Verksamhetschef Svart menar att målstyrningen kan förbättras genom bättre dialog/delaktighet 

mellan verksamheterna och hälso- och sjukvårdsnämnden samt att det sker en mer realistisk 

utformning av mål. Dessutom anser Svart att en förbättring kan fås genom en rakare diskussion om 

vad verksamheten skall prioritera och vad som ska tas bort. 

Verksamhetschef Röd anser att en förbättring skulle ske genom större fokus på 

organisationernas/åtgärdernas verkliga nytta i ett patientperspektiv. Alltså mindre ekonomiska 

diskussioner kring rena kostnader och mer av kostnadseffektivitetsfokus. ”Sjukvård kostar, men 

uträttar också mycket för medborgarna”. 
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5. Analys 
 

Nedan presenteras studiens analys där den valda teorin får möta empirin. Kapitlet inleds med 

diskussion kring målstyrningsprocessen utifrån centrum- och verksamhetschefers uppfattning. 

Därefter följer en ingående diskussion som rör uppfattningar om olika aspekter kring mål. 

Analysavsnittet avslutas med en diskussion kring olika nivåer av decentralisering där 

uppsatsförfattarna diskuterar målstyrning, balanserat styrkort och decentralisering med 

utgångspunkt i tydlighet och styrambitioner. Detta mynnar ut i uppsatsens slutsats.   

5.1. Målstyrningsprocessen 
Inom hälso- och sjukvården i Östergötland finns idag en uttalad styrmetod som är målstyrning och 

verktyg för att få en styrning från politik till praktik är det balanserade styrkortet. Studiens syfte är: 

Genom att utgå från centrum och verksamhetschefers uppfattningar om mål och styrning undersöka 

målstyrning som styrmetod inom en decentraliserad hälso- och sjukvårdsorganisation.  

I teorin finns det två olika skolor för målstyrning där den ena fokuserar på målstyrning som process 

och den andra som filosofi. Grundtanken från filosofin existerar i den studerade hälso- och 

sjukvårdsorganisationen, där kunskap om mål skall finnas hos de anställda vilket i sin tur skall leda till 

att mål uppnås. Även målstyrningsprocessen är tydligt framträdande inom organisationen, med klara 

regler från koncernnivå gällande användningen av styrkort i verksamhetsplaner, vilket grundar sig i 

landstingsfullmäktiges treårsbudget. Nedan ser vi målstyrningsprocessen beskriven av Svensson 

(1997). 

Att mål formuleras i organisationen är det ingen 

tvekan om. Verksamhetsplanerna innehåller en 

mängd olika mål och mått som centrumet skall 

arbeta efter. Huruvida dessa stäms av gentemot 

budgeten i ett senare skede är däremot oklart. Ett 

stort antal av de mål som finns är vaga effektmål 

vilket gör att det inte finns någon riktig tydlighet i 

vad centrum- och verksamhetschefer skall göra för          

att uppnå målet.  

 

Figur 5, Källa: Modifierad modell :Svensson 1997. S.20 
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Ett exempel är målet vårdgaranti som många av verksamhetscheferna problematiserar. (Ett mål som 

övergripande inte uppnås, inom Landstinget). Verksamhetscheferna upplever att om de arbetar för 

att uppnå vårdgarantin så kommer verksamheten att gå minus då det finns en större efterfråga på 

vård än vad det finns resurser. Detta är ett exempel menar vi, på att budgetavstämning inte görs med 

tanke på de mål som skall uppfyllas. Ett annat exempel är verksamhetschefernas uttalande om att de 

måste prioritera mellan målen, något som även det pekar på att de anser det vara svårt, kanske 

omöjligt att uppnå samtliga mål.  

För att återgå till målstyrningsprocessen så kan vi vidare se att åtaganden fastställs genom 

verksamhetsplaner för centrumet samt att det sker ett genomförande och slutligen en uppföljning av 

resultatet. Med detta vill vi påvisa att det inom hälso- och sjukvården i Östergötland finns en 

målstyrningsmetod. Dialog som spelar en central roll i målstyrning, enligt bland annat 

Svensson(1997) och Emmanuel et al, (2005), kommer att vidare diskuteras senare i analysen då vi 

anser att de inte är en specifik del i processen utan något som berör samtliga delar. 

5.1.1. Målformulering 

Målstyrningsprocessen innefattar målformulering, som vi kan se ovan i figur 5. I teorin påvisar 

Anthony och Govindarajan (2007) att formuleringen kan ske på två sätt; top down eller bottom up. 

De menar att en kombination av dessa är att föredra då de leder till ökat engagemang för att nå 

målen. Bergström och Dahlgren (2008) poängterar dock att styrkortet skall användas som ett top 

down- verktyg. Detta blir en konflikt då verktyget passar med en formulering och styrningen med en 

annan. Inom Landstinget i Östergötland formuleras inriktningsmål av politiker högt upp i 

organisationen varpå landstingsdirektören med stab formulerar effektmålen. Produktionsmålen som 

skall påvisa vad som skall göras i verksamheten formuleras av centrumen. Målen formuleras genom 

att de utgår från ett övergripande mål som sedan bryts ner i mindre delar till delmål och del-delmål i 

likhet med Pihlgren och Svenssons (1989) målhierarki. Svensson (1997) menar att målen bör hänga 

samman i en kedja, varför delaktighet och involvering i målformuleringsprocessen är viktig.  

Viss delaktighet verkar finnas på centrumnivå då detta uttrycks av centrumchef Eva som menar att 

målen på koncernnivå är hon med och påverkar. Vilket påvisar att det finns en viss kombination av 

top down- bottom up vid målformuleringen till centrumen. Det är dock inte i den utsträckning som 

Anthony och Govindarajan (2007) beskriver den, då formuleringen i ett första skede skall ske på 

verksamhetsnivå baserad på riktlinjer från ledningen. I vilken utsträckning centrumcheferna är med 

och påverkar målen är dock inte helt klar. Eva anser att målen är tydliga och realistiska som de är i 
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dagsläget, vilket kan tyda på att stor delaktighet finns då målen är som Eva vill att de skall vara. 

Centrumchef Adam upplever motsatsen, att målen istället är vaga vilket tyder på att Adams 

delaktighet vid framtagande av mål varit begränsad. Något som till viss del bekräftas av Adams 

antydan om att beslut trycks nedåt, där påverkan på innehållet inte finns i någon större utsträckning. 

Detta gör att det är svårt att utröna huruvida påverkan på inriktningsmålen och effektmålen från 

centrumen egentligen finns. Det tyder på en viss delaktighet om än inte i allt för stor utsträckning. 

Adam utrycker dock att han har stor involvering i måtten som sätts för verksamheten, något som är 

naturligt då det är verksamheten som vet hur mycket de kan producera och inte koncernnivån eller 

politikerna, som sitter långt ifrån verksamheten. Detta påvisar delaktighet gällande produktionsmål, 

något som stämmer med teorin då Svensson (1997) menar att produktionsmålen skall fastställas i 

verksamheten. 

I landstingets medarbetarperspektiv finns ett mål som gör gällande att anställda skall känna ökat 

medinflytande i organisationen, något som vid mätningar mellan 2008-2009 inte uppfylldes då 

upplevelsen om medinflytandet inom organisationen istället sjunkit. Emmanuel et al (2005) menar 

det är viktigt för individer att uppleva delaktighet i arbetet mot målen samtidigt som att de har 

möjlighet att påverka målen. Earley (1995) understryker detta och menar att engagemang och 

deltagande är nödvändigt för effektiv målstyrning. Mätningarna som inte explicit gällde 

verksamhetschefer visade att medinflytandet inom organisationen har en negativ utveckling, detta är 

något som stöds av vår studie då majoriteten av verksamhetscheferna upplever att målen sätts högre 

upp i organisationen utan direkt delaktighet av verksamhetscheferna. Vissa verksamhetschefer tar 

fram egna mål (produktionsmål), men utöver detta är delaktigheten minimal. Verksamhetschef Blå 

uttrycker det som att ”Målsättningen kommer unilateral ovanifrån utan en riktig förankring i 

realiteten”.  Vilket är något som går emot vad teorin rekommenderar. Den bristande delaktigheten 

kan även vara en orsak till att de upplever målen som finns i organisationen som vaga, då 

verksamhetscheferna inte själva kan vara med medverkar i framtagandet.  

Formuleringen av mål inom hälso- och sjukvården i Östergötland verkar till stor del ske top- down, 

men där centrumcheferna har en möjlighet att påverka de mål som fastställs. Verksamhetscheferna 

däremot ges inte denna möjlighet förutom vid skapande av vissa produktionsmål. Målformuleringen 

verkar fungera i den mening att mål skapas, om dessa mål sedan uppfattas som bra eller användbara 

kommer att diskuteras nedan. I en organisation som hälso- och sjukvården är det kanske inte är så 

konstigt att mycket av målformuleringen sker top down menar vi, då det är politiker som styr och 
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som landstingsledningen verksamhetsplan påvisar så är det viktigt att: ”I en demokratiskt styrd 

organisation är det av central betydelse att politiska beslut kan ge ett tydligt genomslag i 

verksamheten”. Å andra sidan kan en ökad delaktighet vara värdefull med tanke på att de mål som 

fastställs även skall uppnås. Delaktighet skulle kunna skapa mål som är bättre anpassade till 

verksamheten, men som speglar politikernas vision och strategi.  

 

5.2. Mål 
Mål bör vara specifika menar Hultkrantz (2007) i Hultkrantz och Söderström (red.) (2007) för att 

lyckas med målstyrning. Centrumchef Adam uppfattar att målen inom sjukvården ofta är vaga, där 

många av mål som formuleras är politiska och svåra att få ner till den centrum- och verksamhetsnivå. 

Adam menar att: ”många av sjukvårdens stora mål är luddiga”. Detta får till följd menar Adam att 

målen som formuleras i styrkortet inte kan användas i den dagliga styrningen då abstraktionsnivån är 

alldeles för hög. Detta är ett problem som även påvisas i teorin av bland annat Merchant och Van der 

Stede (2007) som menar att det inte finns några klara mål inom sjukvården. Samt av Christensen et. 

Al. (2005) som poängterar att mål ofta är komplexa och vaga på grund av att de innefattar olika 

prioriteringar och aktiviteter. I landstingsledningens verksamhetsplan (2010) går det att läsa följande:  

”Landstingets politiska organ och även dess produktionsenheter använder därför en 

gemensam metod, balanserat styrkort, för att skapa en tydlig styrningslogik som 

sträcker sig från politik till praktik” 

Att inte målen är tillräckligt specifika och tydliga får till följd att de inte kan användas i den dagliga 

styrningen. Vilket till viss del förhindrar den styrlogik som skall sträcka sig från politik till praktik, då 

man på operativ nivå inte kan se att tydlighet finns. Något som är ett problem då det uttalas från 

landstingsledningen att det är av central betydelse att politiska beslut får genomslag. 

Det ska dock poängteras att centrumchef Eva inte är överens med Adam gällande målen. Eva menar 

att målen är tydliga. Detta ger en viss osäkerhet i uttalande kring specifika eller vaga mål på 

centrumchefsnivå. Som vi dock var inne på tidigare kan denna skillnad mellan centrumcheferna bero 

på delaktigheten vid framtagandet av målen. 

Verksamhetscheferna är dock eniga om att det finns problem med målen i verksamheten. 

Verksamhetschef Röd påvisar att det inte finns någon tydlighet i målen och Svart menar att målen 

inom hälso- och sjukvården är mycket allmänt skrivna. Något som Rombach (1992) menar är ett 
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problem då det är viktigt att mål ska formuleras tydligt och klart av ledningen i en organisation för att 

få positiva effekter av målstyrning. Vilket även bekräftas av Drucker (1974) som anser att mål inom 

den offentliga sektorn bör vara operationella.  Utifrån verksamhetscheferna syn påvisas det ett 

problem med målen där de uppfattar målen som otydliga och allmänt skrivna. Något som även kan 

tänkas leda till problem när produktionsmål skall formuleras i verksamheten. Sett från 

centrumcheferna är detta dock inte lika självklart då uppfattningen kring målen skiljer sig.  

Enligt Olve, Roy och Wetter (1999) ska styrkortet som används vid målstyrningen översätta visionen 

och strategin till konkreta mål och mått inom organisationen vilket vi anser inte skett baserat på 

uppfattningen hos våra respondenter angående målens tydlighet. Något som ges uttryck i form av att 

respondenterna inte kan använda de mål som finns i styrkortet i den dagliga verksamheten.  

Svensson (1997) påpekar att det inom sjukvården är viktigt att de mål som fastställs av politiker 

förankras i verkligheten. För att denna förankring skall finnas är det viktigt att de mål som fastställs 

accepteras av individer i organisationen, Något som även Hultkrantz (2007) i Hultkrantz och 

Söderström (red.), (2007) poängterar. Enligt centrumchef Adam så är målen vaga och abstrakta vilket 

gör att han inte använder styrkortet i den dagliga verksamheten. Något som ger en indikation på att 

målen inte är helt accepterade av Adam då han visar ett visst missnöje med målens utformning. 

Centrumchef Eva å andra sidan anser att målen är tydliga och realistiska vilket tyder på att en god 

acceptans finns för målen. Eva påpekar dock att det är viktigt att verksamhetschefer uppfattar målen 

som viktiga och relevanta för verksamheten. Vilket ger en indikation på att det finns vissa mål som är 

mer accepterade än andra hos verksamhetscheferna. Jun (1976) påvisar vikten av acceptans för 

målen och menar att det är viktigt att de styrandes mål överensstämmer med de mål som individer 

på hierarkiskt underställda nivåer har. Uppfattningen av våra respondenter tyder på att acceptansen 

är låg. Adam uppfattar att mål som sätts upp enligt styrmodellen: ”Går lite stick i stäv med 

personalens grundvärderingar, vilket är god vård”. Han exemplifierar detta genom målet 

tillgänglighet som han uppfattar kan leda till att svårt sjuka missgynnas. 

Verksamhetscheferna påvisar ett visst missnöje med tydligheten i målen, men upplever problem med 

att prioriteringar måste ske mellan olika mål som allvarligare. Verksamhetschef Blå menar att 

”Man måste prioritera de motsägelsefulla mål och uppdrag som man har”. Något som Drucker (1974) 

problematiserar då han menar att offentliga organisationer alltid har flera olika mål som i vissa fall 

kan vara oförenliga. Något som även verksamhetscheferna upplever samt påvisar genom 

vårdgarantimålet som de upplever måste prioriteras eller prioriteras bort. Verksamhetschef Grön 
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menar att ifall patienterna tas emot enligt vårdgarantin: ”Så går man minus och klarar inte av de 

ekonomiska målen”. Att denna uppfattning finns hos verksamhetscheferna anser vi påvisar att målen 

i sig inte är helt accepterade. Något som Lindvall (1997) menar är brist på acceptans vilket kan göra 

medarbetare omotiverade. 

Enligt Olve, Roy och Wetter (1999) ska styrkortet som används översätta visionen och strategin till 

konkreta mål och mått inom organisationen. Där ser vi en brist baserad på uppfattningen hos våra 

respondenter, vilket visar sig att de inte kan använda de mål som finns i styrkortet då de är för 

otydliga och vaga. 

Centrumchef Adam menar att det finns mål som inte är rimliga och som försvårar styrningen, och 

anser att de flesta som arbetar inom sjukhuset, chefer, läkare och sjuksköterskor vill ge patienterna 

vård, men att politiska mål och beslut försvårar det: ”Patienterna har egentligen ett omättligt behov 

av vård, och sjukhusen vill gärna leverera så mycket att kunderna blir nöjda men då kommer 

politikerna in”. Målet vårdgaranti är enligt centrumchef Adam, som vi var inne på tidigare, inte 

möjligt att uppfylla utan att ekonomiska mål får lida. Detta indikerar att målen tillsammans inte är 

realistiska, men är inte något bevis för att enskilda mål är det.  

Centrumchef Eva menar dock att målen kan nås och är realistiska. Eva menar även att det är 

ekonomicheferna i centrumens staber som ansvar för att ta fram realistiska mål.  

Hultkrantz (2007) i Hultkrantz och Söderström (red.) (2007) menar att realistiska mål är en viktig 

aspekt för att lyckas med målstyrning. Något som samtliga verksamhetschefer som intervjuats 

upplever ett problem med. Då de uppfattar att målen som sätts inte är realistiska. De flesta nämner 

problematiken med att medborgarperspektivet som ska vara det viktigaste perspektivet, inte går att 

nå. På grund av att verksamhetscheferna måste prioritera mellan ekonomimål och vårdgarantimål 

(ingår i medborgarperspektivet). Vi menar med stöd av verksamhetschefernas uppfattningar att det 

inte är möjligt att uppfylla de två målen tillsammans, utan att de måste prioritera vilket av målen de 

ska uppfylla. Strävar man efter att klara vårdgarantin så klaras inte de ekonomiska målen. 

Verksamhetschef Gröns citat förtydligar: ” …verksamheten är helt beroende av svängningar i behov, 

friska medborgare = mål i balans och sjuka medborgare= mål i obalans”. ”Vart man än vänder sig har 

man rumpan bar”. Vilket även ger en fingervisning om att ekonomiska målet i sig är orealistiskt. 

Uppfattningen vi fått från verksamhetscheferna gällande varför vissa mål är orealistiska är att 

verksamheterna är underfinansierade. Verksamhetscheferna uppfattar att de är tvungna att 
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prioritera mellan mål då det inte finns pengar till att klara alla mål. Grön menar att en anledning är 

att landstinget driver ett universitetssjukhus vilket kostar extra mycket och att det ”leder till stora 

svårigheter att klara målen”. Medan Verksamhetschef Röd tar upp att en förbättring skulle kunna ske 

genom större fokus på organisationernas/åtgärdernas verkliga nytta i ett patientperspektiv. Alltså 

mindre ekonomiska diskussioner kring rena kostnader och mer av kostnadseffektivitetsfokus. 

”Sjukvård kostar, men uträttar också mycket för medborgarna”. Svart anser att målen inte är rimliga 

på grund utav kostnaden för en: ”äldre och ökande befolkning, nya behandlingsmöjligheter, nya 

läkemedel samt nya krav på administration, patientsäkerhet och kvalitetsregistrering”.  

5.3. Uppföljning 
Rombach (1992) skriver om uppföljningens roll i målstyrning och menar att den är en förutsättning 

för att målstyrningen skall få en effekt. Svensson (1997) påvisar en mängd olika fördelar som kommer 

med att uppföljning av målen görs, bland annat påvisande av måluppfyllelse, lärande för 

verksamheten samt feedback till de anställda. Sjöström et al, (2008) påvisar även vikten av att 

uppföljning sker kontinuerligt i en organisation.  

Inom hälso- sjukvården i Östergötland sker uppföljningen på en mängd olika sätt, via del- och 

helårsrapporter samt resultatdialoger. Hälso- och sjukvårdens egen uppföljningsmodell ger en klar 

bild över vilken form av uppföljning som sker samt gentemot vem. Modellens lägsta nivå är 

produktionsenheterna/centrumen som rapporterar upp till landstingsledningen (koncernnivån). Det 

intressanta i modellen är enligt oss att inga verksamheter/kliniker finns med. Något som kan 

förklaras med hjälp av Urban Svahns uttalande om att: ”Den styrning som sker från koncernledningen 

sker ner till centrumnivå för att därefter spridas vidare via centrumchefen”. Då målstyrningen sker 

ner till centrumnivå, sker även uppföljningen mot centrumnivå. Det blir centrumchefens ansvar att 

återkoppla till koncernledningen, men även centrumchefens ansvar att följa upp resultat från 

klinikerna. Samtliga verksamhetschefer beskriver att uppföljning sker kontinuerligt. Den sker oftare i 

liten skala och mer sällan i större skala, då främst i samband med del- och helårsrapporter. En av 

verksamhetscheferna poängterar dock att uppföljningen som sker mer ofta främst berör de 

ekonomiska målen. Något som överensstämmer med centrumchef Adams uppfattning om hur han 

följer upp sina verksamhetschefer. Han använder inte i någon stor utsträckning styrkortet vid 

uppföljning av sina kliniker utan vill istället ha ett antal mått gällande kvalitet av vård, produktivitet, 

produktion samt kostnadsmått som han anser är viktiga.  
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Uppföljningen i sig anser vi vara fungerande inom hälso- och sjukvården i Östergötland med 

utgångspunkt från vad centrum och verksamhetscheferna uppfattar. Ingen av de tillfrågade tar upp 

några negativa aspekter. Något som är intressant då Urban Svahn menar att man på koncernnivå 

inom hälso- och sjukvården är: ”Bra på att planera och formulera mål men sämre på att följa upp och 

dra slutsatser”. Problemet verkar dock inte ligga i att uppföljning inte görs utan snarare att 

uppföljning görs men inte används. Detta är dock en aspekt som inte besvarar denna studies syfte då 

vi fokuserar på centrum och verksamhetschefernas uppfattning. Vi vill dock ge en liten fingervisning 

till de läsare som finner intresse för att vidare gräva ner sig i uppföljningen inom hälso- och 

sjukvården. 

5.4. Tydlighet & Styrambition 

5.4.1. Tydlighet 

Modellen av Brorström, Haglund och Solli (2005) påvisar olika nivåer av decentralisering med fokus 

på styrambitioner och tydlighet. Den strävan som vi ser från koncernledningens sida samt i 

årsredovisningar och verksamhetsplaner är att koncernledningen är ute efter en låg styrambition där 

centrum och verksamhetschefer har stor frihet, tillsammans med tydlighet via hjälpmedlet 

balanserat styrkort. 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkortet skall vara ”en tydlig styrningslogik som sträcker sig från politik till praktik”. Tydligheten 

som ämnas av styrkortet verkar dock inte uppfattas riktigt på det sättet av verksamhets- och 

centrumchefer. Verksamhetscheferna är eniga om att otydlighet finns bland målen samt att vissa av 

dem är motsägelsefulla. Många av dem uttrycker speciellt problem med vårdgarantimålet, där 

problem påvisats att ekonomimål och vårdgarantimålet inte kan kombineras. Verksamhetscheferna 

Figur 9, Källa: Brorström, Haglund och Solli (2005) s.205 
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upplever att det måste ske en prioritering mellan olika mål då alla inte går att uppnå. Detta är ett 

problem som även återfinns i litteraturen där Merchant och Van der Stede (2007) talar om vaga mål, 

liksom Christensen et al (2005) som menar att vaga och komplexa mål orsakas av att de innefattar 

olika aktiviteter och prioriteringar. Centrumcheferna är dock inte eniga i denna fråga då Eva menar 

att det finns en tydlighet medan Adam uppfattar målen som vaga och nyckfulla. Bergsten och 

Dahlgren (2008) menar att ett krav för att balanserat styrkort skall fungera i en verksamhet är att det 

finns ett orsak- verkan samband mellan de olika perspektiven. Med de svårigheter som 

verksamhetscheferna påvisar gällande kombinering av ekonomiperspektivet och 

medborgarperspektivet finns det tecken som tyder på att detta inte stämmer i organisationen. Om 

patienter tas emot enligt vårdgarantin: ”Så går man minus och klarar inte av de ekonomiska målen”. 

Ett problem gällande styrkort som påvisas av Nörreklit (2000) där hon ger som exempel att en ökning 

i kundnöjdhet inte med säkerhet leder till bättre resultat, vilket innebär att det inte finns ett orsak- 

verkan samband mellan perspektiven.  

En möjlig orsak till att mål blir motsägelsefulla beskrivs av Rombach (1992) som menar att orsaken 

kan vara att delmål och del-delmål formuleras oberoende av varandra vid målnedbrytning. Något 

som ytterligare påvisar problemet med tydlighet är verksamhetschefernas uppfattning om att mål 

förhindrar medborgarperspektivet. Verksamhetschef Grön förtydligar denna bild och menar att det 

inte är medborgarperspektivet och patienternas behov som styr målen, såsom det är beslutat från 

koncernledningen utan att det är ”Rambudgeten som styr och inte behovet”. Detta kan tänkas skapa 

otydlighet då man på koncernnivå uttalar sig om att medborgarperspektivet skall vara i fokus, men 

målen de tar fram uppfattas inte på det sättet.  

5.4.2. Styrambition 

Urban Svahn säger att styrningen från koncernnivån är fokuserad på centrum och centrumchefer. 

Vad centrumchefen sedan gör för att styra verksamheterna sker med stor frihet på grund utav den 

decentralisering som råder. Något som centrumchef Adam tagit fasta på, då han endast använder det 

balanserade styrkortet som ett stöd i styrningen till det han kallar ”skarp ekonomisk styrning”, då han 

menar att styrkortet är för abstrakt för att användas i den dagliga styrningen.  

Uppföljningen till koncernnivå sker dock i styrkortsform då centrumen enligt Urban Svahn får en mall 

att fylla i. Något som han dock uppfattar ibland görs för sakens skull: ”Ibland får man för sig att det 

bara görs för vår skull på koncernnivå”. 
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Båda centrumcheferna är dock positivt inställda till målstyrningen med styrkortet, även om Adam 

menar att det finns förbättringar att göra och att målen kan vara otydliga. Centrumcheferna 

framhäver båda fördelen med de friheter som kommer av styrmodellen. Enligt centrumchefernas 

uppfattning lämnas även stor frihet till verksamhetscheferna och deras kliniker vad det gäller hur mål 

skall uppnås.  

Verksamhetschefernas syn på målstyrningen är inte lika positiv som centrumchefernas. 

Verksamhetschef Röd uttrycker det som att ”Målstyrningen fungerar allt bättre, men långt ifrån 

tillräckligt bra för att kunna kallas målstyrning”. Verksamhetschef Blå påtalar problemet med att 

prioritering måste göras mellan mål och för att målstyrningen skall fungera krävs en “Rak diskussion 

om vad vi ska prioritera och vad som ska tas bort”. Detta påvisar en brist inte bara i tydlighet utan 

även en viss avsaknad av styrning. Där verksamhetscheferna vill ha ökad vägledning för hur de skall 

agera och vad som skall prioriteras för att kunna göra ett bra jobb. Något som Merchant och Van der 

Stede (2007) menar att ett styrsystem såsom målstyrning skall lösa. Problemet som påvisas tyder på 

ett symptom av lack of direction, där anställda inte kan göra ett bra jobb pågrund av att de inte vet 

vad de skall göra. Vilket kan bero på bristande kommunikation där anställda inte vet vad de skall 

sträva efter. Något som bekräftas i verksamhetschef Svart förslag till förbättringar. Där han menar att 

dialog/delaktighet mellan verksamheterna och hälso- och sjukvårdsnämnden skulle vara en 

förbättring, likväl som en mer realistisk utformning av mål. Svart tillägger även att en förbättring kan 

fås genom en rakare diskussion om vad verksamheten skall prioritera och vad som ska tas bort. Den 

ökade dialogen och delaktigheten som efterfrågas är något som Emmanuel et al (2005) påvisar är 

viktigt i en organisation. Även Lundström (2008) påvisar vikten av detta och menar att varje enhet 

skall kunna förstå och planera sitt förbättringsarbete utifrån uppsatta mål. Detta verkar dock inte 

vara fallet på verksamhetsnivå. 

Utifrån diskussionen ovan kan vi konstatera att det finns vissa brister i målstyrningen inom hälso- och 

sjukvården i Östergötland. Från koncernnivå söker man en stor tydlighet med låga styrambitioner. 

Något som inte helt är i linje med vad centrum och verksamhetschefer uppfattar. Centrumcheferna 

har delade meningar gällande tydligheten, där Adam uppfattar otydlighet och Eva uppfattar 

tydlighet. Evas uppfattning om tydlighet och styrambition överensstämmer väl med 

koncernledningens, medan Adams uppfattning om tydlighet placerar honom i den nedre delen av 

Brorström, Haglund och Sollis (2005) decentraliseringsmodell. Verksamhetscheferna har en enad 

uppfattning om otydlighet, men påvisar även låga styrambitioner. Vilket innebär att det finns en risk 
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för ocentralisering i verksamheten utifrån verksamhetschefernas uppfattning. Något som Brorström, 

Haglund och Solli (2005) menar ofta kan ske i en komplex organisation där man centralt inte vet hur 

man skall agera.  Skillnaden mellan Adam och verksamhetscheferna är dock att verksamhetscheferna 

verkar efterfråga en ökad tydlighet och en ökad styrning. Det finns en otydlighet i form av oklara mål 

men även ett ökat styrbehov i form av vägledning för prioriteringar. Teorin påvisar vikten av dialog 

och delaktighet, något som verksamhetscheferna inte uppfattar att de får. En ökad tydlighet och 

styrambition skulle enligt Brorström, Haglund och Solli (2005) föra verksamhetscheferna närmare 

strukturell decentralisering, där stor tydlighet och klara förutsättningar finns gällande vad 

decentraliseringen innebär, vilket även innefattar relevanta ekonomimodeller.  
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5.5. Slutsats 
Studiens syfte är att genom att utgå från centrum- och verksamhetschefers uppfattningar om mål 

och styrning undersöka målstyrningen som styrmetod inom en decentraliserad hälso- och 

sjukvårdsorganisation. I detta kapitel ämnar uppsatsförfattarna presentera studiens slutsatser samt 

avslutningsvis ge förslag på vidare forskning inom ämnesområdet. 

Uppsatsförfattarna upplever att målformulering i organisationen fungerar i den mening att mål 

skapas, samt att det finns en medvetenhet om mål hos centrum- och verksamhetschefer vilket är ett 

steg mot att mål kan uppnås. Studien tyder dock på att målen som fastställs inte är accepterade eller 

uppfattas som realistiska av verksamhetscheferna och till viss del av centrumcheferna inom hälso- 

och sjukvården. Målen formuleras genom att de utgår från ett övergripande inriktningsmål som 

sedan bryts ner i mindre delar till effektmål och till viss del produktionsmål i likhet med Pihlgren och 

Svenssons (1989) målhierarki. Många av de mål som når verksamhetschefer uppfattas som vaga och 

oförenliga vilket gör att det inte finns någon tydlighet i vad verksamhetschefen skall göra för att 

uppnå målen. Det får som effekt att styrkortet inte kan användas i den dagliga styrningen. Vilket till 

viss del förhindrar styrlogiken som skall sträcka sig från politik till praktik då man på verksamhetsnivå 

inte kan se att tydlighet finns. Detta problem uttrycks dock inte med samma tydlighet utifrån 

centrumchefernas uppfattningar, då meningsskiljaktigheter föreligger, men tecken finns på viss 

otydlighet även där.  

Centrumchefernas uppfattning om målstyrning skiljer sig märkbart åt då Eva inte har något negativt 

att säga medan Adam anser det finnas stora brister. Uppsatsförfattarna anser att detta beror på att 

tydligheten i målstyrningen via styrkortet är tillräcklig för att vägleda cheferna i deras styrning av 

centrumen. Centrumchefernas uppgift består mycket i att delegera ansvar och uppgifter vidare vilket 

ställer mindre krav på detaljnivån i målstyrningen. Verksamhetscheferna uppfattar däremot att 

målstyrningen har stora brister, där målen sätts högre upp i organisationen utan direkt delaktighet 

från verksamhetscheferna. Målstyrningen blir för abstrakt vilket gör att den inte ger den vägledning 

verksamhetscheferna behöver, då tydlighet inte finns. Målen är inte realistiska och 

verksamhetscheferna kan inte vara med och påverka målen i den utsträckning de skulle vilja.  

Gabrielii, et, al. (1990) tog upp problematiken med anställningar och menar att genom att 

beslutsrätten läggs på flera händer via decentralisering skapas problem. Vår slutsats är att 

decentraliseringen har del i att målstyrningen inte är ett fullt fungerande styrsystem. 

Decentraliseringen ger de operativa cheferna ansvaret över verksamhet och centrum, vilket ger dem 
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möjlighet att ta rätt beslut eller fel beslut. Målstyrningens roll är att se till att rätt beslut tas, något 

som inte skett i det specifika fallet med anställningar. Det mest framträdande problemet är dock att 

målen inte är förenliga med varandra vilket leder till prioriteringar. En prioritering som att anställa en 

ny läkare för att uppnå vårdgarantimålet, trots anställningsstopp. Verksamheterna vill ge vård, men 

de ekonomiska resurserna räcker inte till, vilket riskerar att leda till att patienten prioriteras bort, och 

att sjuka medborgare inte får den vård de behöver och har rätt till. Något som strider mot hälso- och 

sjukvårdens viktigaste mål, god hälsa för alla länsinvånare. Verksamhetschefernas uttalanden om att 

målen är oförenliga tyder även på en vikande acceptans för målen vilket i förlängningen kan leda till 

bristande motivation. Det tyder även på att hälso- och sjukvården är underfinansierad då patientvård 

får prioriteras bort på grund av krav på att nå budget.  

Rombach (1992) menar att målstyrning inte är en lämplig styrmetod inom hälso- och sjukvården, 

något som vi inte helt håller med om. Det finns brister i systemet och problem som borde lösas, men 

att det finns en potential i målstyrningen. Som verktyg för centrumchefer skulle den kunna fungera, 

det är dock på verksamhetsnivå som problemen blir påtagliga. Att anpassa styrmodellen bättre efter 

verksamhetschefernas behov tror vi är en förutsättning. Ett steg vore att ge dem större involvering i 

målstyrningsprocessen för att öka delaktigheten och tydligheten. Något som bör skapa en diskussion 

kring vaga och oförenliga mål, samt en ökad tydlighet gällande vad verksamheterna bör prioritera. 

Det behöver inte rimligtvis innebära att målen formuleras på verksamhetsnivå, men att en dialog 

kring målen görs gällande. Styrningen från koncernnivå är idag riktad mot centrumen, vilket 

uppsatsförfattarna menar har lett till att styrmodellen till stor del endast fyller centrumens behov. 

För att fylla verksamhetschefernas behov måste en ökad tydlighet i målen kombineras med en rakare 

diskussion gällande vad som är viktigt. Uppsatsförfattarna anser inte att målstyrning är en nödvändig 

styrmetod inom hälso- och sjukvården utan menar att det bör finnas alternativa styrmetoder. 

5.6. Förslag till vidare forskning 
Målstyrning skapades liksom balanserat styrkort främst som styrfilosofier anpassade till den privata 

sektorn. Att undersöka hur pass applicerbara andra styrmetoder är för styrning inom den offentliga 

sektorn är något som uppsatsförfattarna anser skulle vara av vidare intresse. Inom hälso- och 

sjukvården ska ofta behandling ske med evidensbaserade metoder (baserade på aktuell vetenskap 

och beprövad erfarenhet). Kirurgers sätt att operera eller läkares ordinationer är ofta väl beprövade 

för att säkerställa ett gott resultat. Inom verksamhetsstyrningen av hälso- och sjukvården saknar vi 

en sådan ”evidensbaserad verksamhetsstyrnings”. Att via övriga styrfilosofier från den privata 

sektorn identifiera vilka faktorer som ökar styrningens effektivitet tror uppsatsförfattarna skulle 
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kunna utveckla hälso- och sjukvården åt rätt håll. Alternativt undersöka nya ”behandlingsmetoder” 

för hälso- och sjukvårdens styrning. Kanske även undersöka hur olika typer av styrning passar olika 

delar i en organisation.  
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7. Bilagor 

7.1. Bilaga 1 

7.1.1. Intervjuguide: Urban Svahn 

2010-04-02, kl. 14–15.30 Plats: Landstingshuset Linköping 

 Beskriv din arbetsroll, och hur länge du arbetat i din position?  

 Hur fattas beslut om mål och hur sprids mål ner i organisationen. 

 Hur upplever du decentraliseringen? 

 Hur fungerar centrumindelningen?  

 Hur anser du att målstyrningen fungerar inom landstinget? 

 Hur tas målen fram och vilken delaktighet har centrum/verksamhetscheferna vid 

framtagande av mål? 

 Hur uppnåeliga anser du att målen som sätts är?  

 Vad händer om mål inte uppnås? 

 Hur ofta återkopplar ni och analyserar resultatet med centrum/verksamheter? 

 Hur uppfattar du styrningen inom centrum?  

 Hur upplever du att styrningen från politik till praktik fungerar? 

 Balanserat styrkort - Hur tas de fram, av vem? Används de? Hur långt ner i organisationen? 

 Problematiken som artikeln i Corren påvisar, vad tror du den beror på? Hur ställer du dig till 

den typen av beslut som tas uppifrån? Finns något system som varnar när mål är på väg att 

inte uppnås? 
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7.1.2. Intervjuguide: Centrumchef Adam 

2010-04-13, kl. 15.30–16.30 Plats: Kontor, Universitetssjukhuset Linköping 

 Beskriv din arbetsroll, och hur länge du arbetat i din position?  

 Hur upplever du decentraliseringen? Hur kommer den till uttryck? Uppfattar du det som 

decentraliserat? 

 Hur uppfattar du att målstyrningen fungerar inom landstinget? 

 Hur uppfattar du målen? 

 Hur tas målen fram och vilken delaktighet har du vid framtagande av mål?, involverar du dina 

verksamhetschefer vid målframtagande? 

 Hur uppnåeliga uppfattar du att målen är?  

 Vilka förändringar upplever du skulle behöva göras inom målstyrningen? 

 Hur målstyr du dina verksamhetschefer?                                        

 Hur upplever du att målstyrningen fungerar ner till centrum, samt till klinikerna? Några 

brister/fördelar? 

 Hur styr du dina verksamheter? Mål, medel, vardagliga verksamheten.  

 Hur upplever du återkopplingen av målen? och i vilken utsträckning, inom centrum, klinik och 

upp till koncernnivå? 

 Hur regelbundet återkopplar ni och analyserar resultatet?  

 Upplever du att det finns mål som man på verksamhetsnivå har svårt att ta till sig och arbeta 

mot? – Utveckla din uppfattning. 

 Upplever du att målstyrningen leder att prioriteringar görs mot mål som anses extra viktiga 

eller finns möjligheten att uppnå samtliga mål? 

 Hur uppfattar du att balanserat styrkort fungerar? Vad tillför det i verksamheten? Använder 

du dig av detta för att styra? Något perspektiv som du anser är viktigare än annat?  

 Balanserat styrkort – vad är din delaktighet vid framtagande av styrkorten? 

 Problematiken som artikeln i Corren påvisar, vad tror du den beror på? Hur ställer du dig till 

den typen av beslut som tas uppifrån? Finns något system som varnar när mål är på väg att 

inte uppnås? 
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7.1.3. Intervjuguide: Centrumchef Eva 

2010-05-07, kl. 15.00–16.00 Plats: Kontor, Universitetssjukhuset Linköping 

 Beskriv din arbetsroll, och hur länge du arbetat i din position?  

 Hur upplever du decentraliseringen? Hur kommer den till uttryck? Uppfattar du det som 

decentraliserat? 

 Hur uppfattar du att målstyrningen fungerar inom landstinget? 

 Hur uppfattar du målen? 

 Hur tas målen fram och vilken delaktighet har du vid framtagande av mål? , involverar du 

dina verksamhetschefer vid målframtagande? 

 Hur uppnåeliga uppfattar du att målen är?  

 Vilka förändringar upplever du skulle behöva göras inom målstyrningen? 

 Hur målstyr du dina verksamhetschefer?                                        

 Hur upplever du att målstyrningen fungerar ner till centrum, samt till klinikerna? Några 

brister/fördelar? 

 Hur styr du dina verksamheter? Mål, medel, vardagliga verksamheten.  

 Hur upplever du återkopplingen av målen? och i vilken utsträckning, inom centrum, klinik och 

upp till koncernnivå? 

 Hur regelbundet återkopplar ni och analyserar resultatet?  

 Upplever du att det finns mål som man på verksamhetsnivå har svårt att ta till sig och arbeta 

mot? – Utveckla din uppfattning. 

 Upplever du att målstyrningen leder att prioriteringar görs mot mål som anses extra viktiga 

eller finns möjligheten att uppnå samtliga mål? 

 Hur uppfattar du att balanserat styrkort fungerar? Vad tillför det i verksamheten? Använder 

du dig av detta för att styra? Något perspektiv som du anser är viktigare än annat?  

 Balanserat styrkort – vad är din delaktighet vid framtagande av styrkorten? 

 Problematiken som artikeln i Corren påvisar, vad är din uppfattning om problemet? Hur 

ställer du dig till den typen av beslut som tas uppifrån? Finns något system som varnar när 

mål är på väg att inte uppnås? 
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7.1.4. Intervjuguide: Verksamhetschefer 

2010-05-05, E-post 

 Beskriv din arbetsroll, och hur länge du arbetat i din position?  

 Hur upplever du decentraliseringen? Hur kommer den till uttryck? Uppfattar du det som 

decentraliserat? 

 Hur uppfattar du att målstyrningen fungerar inom landstinget? 

 Hur uppfattar du att målen tas fram och vilken delaktighet har du vid framtagande av mål? 

 Hur uppfattar du de mål som är framtagna? 

 Hur uppfattar du styrningen ifrån centrumchefen? 

 Hur uppnåeliga anser du att målen är?  

 Uppfattar du att några förändringar skulle behövas gällande målstyrningen? Utveckla ditt 

svar. 

 Hur uppfattar du att balanserat styrkort fungerar? Vad tillför det i verksamheten? Något 

perspektiv som du anser är viktigare än annat?  

 Hur upplever du återkopplingen av målen? och i vilken utsträckning,  

 Hur regelbundet återkopplar ni och analyserar resultatet? 

 Problematiken som artikeln i Corren påvisar, vad är din uppfattning om problemet? Hur 

ställer du dig till den typen av beslut som tas uppifrån? Finns något system som varnar när 

mål är på väg att inte uppnås? 
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7.2. Bilaga 2. 
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7.3. Bilaga 3. 

 

 
 


