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Abstrakt 

Titel: Verksamhetsstyrning på vårdcentraler – hur nyckeltal används 

 

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, Södertörns högskola 

 

Författare: Raheleh Kavianfard & Johanna Åstenius Näslund 

 

Handledare: Jan Öhrming 

 

Datum: Maj 2013 

 

Bakgrund Bakgrunden börjar med att redogöra skillnaden mellan offentliga och 

privata organisationer, vidare beskriver vi New Public Management 

samt hur hälso- och sjukvård som offentlig sektor kan styra sin 

verksamhet.  

 

Syfte: 

 

Syftet med uppsatsen är att jämföra tre vårdcentraler i Stockholms läns 

landsting med avseende på hur de arbetar med nyckeltal i sin 

verksamhetsstyrning. 

 

Metod: 

 

Uppsatsen är utförd genom en flerfallsstudie och är baserad på både 

primär- och sekundärdata. Underlaget till studien har samlats in genom 

tre intervjuer med antingen verksamhetschef eller ekonomichef på 

respektive vårdcentral. Våra sekundärdata innefattar artiklar, 

elektroniska och tryckta källor.  

 

Teoretisk referensram 

 

För att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar samt för att 

kunna bearbeta våra empiriska data har vi valt några teorier och 

modeller. Modellerna berör styrprocesser och verksamhetsstyrning 

medan teorierna bemöter fenomenet nyckeltal. Dessa modeller och 

teorier har sammankopplats till vår empiri som ligger till grund för vår 

analys. 
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Analys/slutsats 

 

I analysen får utvalda teorier och sekundärdata möta empirisk data i 

form av intervjuer. Jämförelser görs med respondenternas svar samt 

med uppsatsens angivna teorier och modeller. Vår avsikt var att utgå 

från primärdata med teorihänvisningar, med syfte att se om vi har fått 

svar på frågeställningarna. 

Mål- och resultatstyrning är den typ av styrning som används på 

vårdcentralerna i vår studie. De använder sig av nyckeltal i sin 

verksamhet för att exempelvis mäta och öka sin effektivitet och 

produktivitet. Med hjälp av nyckeltal utför de uppföljningar och 

jämförelser i sina verksamheter. Nyckeltalsanvändning är beroende på 

typen av verksamheten. 

 

Nyckelord: 

 

Verksamhetsstyrning, Nyckeltal, Hälso- och sjukvård, Vårdcentral 
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Förord 

Detta examensarbete är det avslutade momentet i vår utbildning, Medicinteknisk ekonom. 

Genomförandet av denna uppsats möjliggjordes, tack vare allt stöd som vi fick av ett flertal 

personer. Härigenom vill vi passa på att tacka vår handledare samt respondenterna på 

vårdcentraler inom Stockholms läns landsting som tagit sig tid att delta i vårt arbete och visat 

engagemang att svara på våra frågor. Slutligen vill vi tacka opponentgrupperna och övriga 

deltagare som under uppsatsresans gång hjälpt oss med värdefulla synpunkter och tips. 

 

Stockholm, maj 2013 

Raheleh Kavianfard & Johanna Åstenius Näslund   
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Begreppsförklaring 

  

Balanserat styrkort 

 

En styrmodell där samband viktas mellan olika nyckeltal. 

 

Beställare I vår studie är beställaren synonym med SLSO 

 

BMI Body Mass Index. Uträkning av relationen mellan vikt och längd hos 

en person. BMI ökar linjärt med ökad vikt hos personen. 

  

FFU      

 

 

 

 

 

Förfrågningsunderlag enligt Lagen om vårdval inom 

husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Vårdgivare som 

uppfyller de krav som finns i förfrågningsunderlaget tecknar avtal 

med HSN. Vårdgivaren får ersättning av HSN för utförda 

vårdprestationer åt patienter. 

HSN 

 

 

 

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden inom SLL. HSN har ansvar för att 

hälso- och sjukvården i länet motsvarar befolkningens behov. 

Nämnden utför upphandlingar och skriver avtal med vårdgivare. Inom 

nämndens ansvarsområde ligger även patientval och olika 

ersättningssystem. 

  

Kloka listan 

 

 

En av landstinget utsedd kommitté har valt ut prisvärda, effektiva och 

säkra mediciner som de rekommenderar vid vanliga sjukdomar. 

Medicinerna publiceras i Kloka Listan. 

 

Listning De patienter som aktivt listat sig hos vårdgivaren. 

  

RKA   Rådet för främjande av Kommunala Analyser. RKA är en ideell 

förening som ska främja jämförelser mellan kommuner och landsting. 

Dess medlemmar är staten och SKL. RKA tillhandahåller Kommun- 

och landstingsdatabasen www.kolada.se 

 

SKL Sveriges Kommuner och Landsting. SKL är en arbetsgivar- och 

intresseorganisation för Sveriges kommuner, landsting och regioner. 

Organisationen är politiskt ledd. SKLs uppdrag är att ge bättre 

förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. 
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SLSO Stockholms läns sjukvårdsområde. SLSOs uppdrag som vårdgivare är 

att utveckla och ge vård nära patienten 

 

Svarta siffror 

 

Innebär att resultatet på årsredovisningen visar på noll eller bättre. Om 

det visar på minus säger man att det är röda siffror. 

 

Uppdragsguiden I denna guide finns regelböcker som beskriver vilka krav vårdgivare 

ska uppfylla för att bli auktoriserade. 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet får läsaren en introduktion till uppsatsen. Bakgrunden börjar med att 

redogöra skillnaden mellan offentliga och privata organisationer, vidare beskriver vi New 

Public Management samt hur hälso- och sjukvård som offentlig sektor kan styra sin 

verksamhet. Utgångspunkten för uppsatsens problemdiskussion härleds ur samspelet mellan 

nyckeltal, verksamhetsstyrning och offentlig verksamhet med fokus på hälso- och sjukvård. 

Frågeställningar presenteras ur problemdiskussionen som i sin tur leder till uppsatsens syfte. 

Till sist redogörs för de avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund 

Alla verksamheter är inte avsedda för att köpa och sälja varor utan många av dem erbjuder 

tjänster som sjukvård, utbildning och sjukförsäkring. En organisation kan skapas för att 

verksamheten i högre grad ska bli förutsägbar, självständig och mer effektiv. Omgivningen 

ställer ibland krav på att en organisation ska bildas, till exempel för att kunna delta i cuper och 

tävlingar inom idrotten krävs ofta att de tävlande tillhör en förening. Organisationer kan även 

bildas för att få bättre kontroll över en produktionsprocess eller för att få en tydligare bild 

över risk- och ansvarsfördelning (Forssell & Westerberg 2010: 35-37,145). 

Organisationer delas in i offentliga och privata sektorer och de skiljer sig åt på flera plan. Den 

första skillnaden är att det inom offentliga organisationer sätts upp en större mängd mål och 

utvärderingar än inom privata organisationer. Inom offentliga organisationer är det viktigare 

att visa respekt för demokrati, rättssäkerhet och det allmänna. Andra skillnader är att 

organisationens ansvar inför befolkningen samt tyngdpunkt på tillgänglighet, likabehandling, 

transparens och förutsägbarhet har större betydelse i offentliga organisationer. Det som även 

skiljer offentliga organisationer från privata är att offentliga organisationer är ansvariga inför 

ledningar som är demokratiskt valda av befolkningen, medan privata organisationer är 

ansvariga inför styrelser som representerar aktieägare eller medlemmar. Ytterligare skillnader 

är att offentliga organisationer varken strävar efter ekonomiska vinster eller är verksamma på 

marknader där konkurrensen är fri (Christensen et al. 2012: 14-18). 

Processer och strukturer är essentiella delar i offentlig politik. Processer anses som 

sysselsättningar och handlingssätt som äger rum över tid, beslutsprocesser är ett tydligt 

exempel på detta. Processerna sker inom fasta ramar som exempelvis regler och riktlinjer för 
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hur en aktivitet ska utföras och vem som har befogenhet att utföra aktiviteten. Det är de fasta 

ramarna som utgör strukturen i offentlig politik (Christensen et al. 2012: 27). Sambandet 

mellan politisk organisering och innehållet i den offentliga politiken anses som en 

grundläggande förutsättning. Beroende på hur offentliga organisationer är organiserade och 

vilka resurser de får till sitt förfogande samt hur dessa resurser koordineras kan den offentliga 

politiken påverka samhället i olika grad (Christensen et al. 2012: 19-20). 

Den offentliga sektorn består ytterst av tre olika delar; staten, landstingen och kommunerna. 

Dessa består i sin tur av en mängd olika organisationer som alla har olika uppdrag, det kan 

vara myndigheter, nämnder, förvaltningar samt hälso- och sjukvård (Forssell & Westerberg 

2010: 146). Offentliga organisationer kan ha olika uppdrag och ändå ha gemensamma 

egenskaper såsom att de har grundats för att ta vara på särskilda intressen och uppdrag. 

Gemensamma egenskaper kan även vara belöningssystem och resurser som är kopplade till 

det arbetet som genomförs (Christensen et al. 2012: 19). 

I offentlig verksamhet finns ofta två roller: beslutfattarrollen och tillämparrollen. Styrning 

och kontroll kan skildra relationerna mellan beslutsfattare och tillämpare. De politiska beslut 

som fattas implementeras i verksamheten genom att beslutsfattaren styr tillämparen i rätt 

riktning. Det finns två olika sätt att styra; direkt och indirekt. Direkt styrning innebär att 

beslutsfattaren direkt till tillämparen informerar om vad som ska göras. Denna information 

kan vara i grova drag eller in i minsta detalj. Vid indirekt styrning tar beslutsfattaren de beslut 

som skapar förutsättningarna för hur införandet av de politiska besluten ska gå till. Det kan 

vara resursfördelning, lagar och regler för hur tillämparen ska gå tillväga samt vilka som ska 

anställas inom verksamheten. Styrningen följs upp genom kontroller därefter får 

beslutsfattaren uppgifter om hur tillämparen följer besluten. Om besluten inte efterföljs som 

det var tänkt från början kan beslutsfattaren ändra sin styrning (Sannerstedt 2001: 19-21). 

Mål- och resultatstyrning är den typ av styrning som dominerat inom svensk offentlig 

verksamhet under de senaste 20 åren. Offentliga verksamheter använder sig av styrmodeller 

som är kopplade till de mål och resultat som satts upp. Styrmodeller anses vara en 

förutsättning i alla offentliga verksamheter för att målen ska nås (Norrlid & Törnvall 2010: 5). 

Haines & St-Onge (2011) menade att den effekt som kommer av resultatstyrning inte enbart 

är en funktion av verksamhetens praxis utan att det även påverkas av på vilket sätt och inom 

vilket sammanhang det genomförs. 

 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Haines%2C+Victor+Y.%29
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28St%5C-Onge%2C+Sylvie%29
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Verksamheterna får i uppdrag av samhället att utföra specifika uppgifter, därför anses de 

fungera som verktyg för att uppnå mål som är bedöms som viktiga för samhället. Ett 

tillvägagångssätt för att uppnå dessa mål kan även vara att verksamheten tydliggör målen och 

sedan agerar på det sätt som de tror är mest rationellt för att göra det möjligt (Christensen et 

al. 2012: 32). 

 

1.1.1 New Public Management 

Under 1980- och 1990-talen växte en ny form av organisering och styrning fram inom 

offentlig verksamhet. Innan var det viktigt att styrning av offentlig verksamhet på ett tydligt 

sätt skulle skilja sig från den privata sektorn och näringslivet. Beslutsfattarna bestämde hur 

verksamheten skulle se ut och hur uppdragen skulle utföras. Denna typ av styrning fick 

mycket kritik under 1980-talet och en ny typ av styrning, New Public Management (NPM), 

fick fäste och spreds över stora delar av världen. Förespråkare för reformrörelsen NPM 

påpekade att organisationsformer och styrmodeller från privata sektorn kan spridas till 

offentliga sektorn och på detta sätt minska skillnaderna mellan offentliga och privata 

organisationer. De menade att offentliga och privata organisationer på flera sätt liknar 

varandra och kan verka under samma regler och normer.  (Christensen et al. 2012: 14,18; 

Almqvist 2012: 19, 23-25). Utvecklingen har tagit en väg som främjar likheten med privata 

sektorn genom decentralisering och verksamhetsstyrning i kombination med värdebaserad 

förvaltning (Ibsen et al. 2011: 2307). Fokus lades på verksamhetens mål och resultat samt 

verksamheterna konkurrensutsattes som på privata marknaden, detta för att det ansågs öka 

effektiviteten och man skulle få ut mer för sina investerade pengar (Almqvist 2012: 10,39).  

En viktig del i NPM är kontroll, vilket i detta fall menas verksamhetens interna kontroll och 

styrning. Decentraliseringen som kom med NPM gjorde att det blev viktigt med en tydlig 

styrning. Det är framför allt målstyrning som förknippas med decentralisering då målstyrning 

är ett hjälpmedel för verksamheten att formulera mål som är mätbara, tydliga och möjliga att 

följa upp. Inom NPM är det därmed inte viktigt hur verksamheten går till väga för att uppnå 

målen utan att målen uppfylls och därmed blir kontrollen viktig (Almqvist 2012: 85,91-92). 
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1.1.2 Verksamhetsstyrning 

Styrning handlar framför allt om handlingssätt och aktiviteter i verksamheten, det ska fungera 

som ett stöd för verksamheten så att det inte går över styr.  Organisationsstrukturer är avsedda 

att styra en organisation mot uppsatta mål samt att sätta en styrform för att behandla ett antal 

styrproblem (Söderlund & Tell 2012: 41,95; Johanson & Skoog 2007: 24). Organisationer 

försöker att av insatta resurser skapa ett så stort förädlingsvärde som möjligt. Därmed är det 

viktigt att ett av organisationens mål är effektivitet och för att göra det möjligt används olika 

typer av styrmodeller (Lantz 2008: 9-11). 

Organisationers verksamhet påverkas av olika strukturerade aktiviteter som omfattas av en så 

kallad verksamhetsstyrning. Verksamhetsstyrning baseras på informations- och 

kommunikationsflödet inom organisationen i kombination med de förutsättningar som 

organisationen erbjuder (Catasús, Högberg & Johrén 2012: 24). Verksamhetsstyrning betyder 

att kontrollera och samtidigt påverka vad som ska ske i framtiden. Detta möjliggörs genom att 

organisationen skapar sig en bild och tar lärdom av det som tidigare skett. Styrningen varierar 

också mellan olika miljöer till exempel förutsättningen för styrning i ett familjeföretag med 

bara ett fåtal anställda är helt annorlunda än styrning i ett stort företag med tusen anställda. 

Med avseende på att förutsättningarna för styrningen förändras kontinuerligt så måste 

organisationer vara beredda på att anpassa sig till förändringar. Förändringarna medför stora 

mängder av information som måste bearbetas och tolkas. För att klara detta krävs ett system 

som kan identifiera, beskriva och analysera effekten av förändringar så att verksamheten styrs 

i rätt riktning. Användning av nyckeltal anses som ett lämpligt system för att kunna se 

effekter av förändringar (FAR Komplett 2010). 

Verksamhetsstyrning är nära kopplad till ekonomistyrning. Båda handlar om hur företag eller 

organisationer planerar, styr och utvärderar sin verksamhet. Vid verksamhetsstyrning 

eftersträvas mer kunskap om organisationens effektivitet såsom information och kunskap om 

intressenters uppfattning om organisationen medan vid ekonomistyrning fokuseras det främst 

på inkomster och utgifter. Det som utmärker verksamhetsstyrning är att det förutom 

finansiella styrprinciper även innefattar fysiska mått och metoder för styrning. Med fysiska 

mått menas icke-finansiella mått (Lantz 2008: 9-11; Lindvall 2011: 50-51). 

 



12 

 

1.1.3 Styrning i hälso- och sjukvård 

Enligt 2 § i Hälso- och sjukvårdslagen definieras målet för hälso- och sjukvården: 

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

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

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

ges företräde till vården.” (SFS 1982:763) 

 

Genom den svenska hälso- och sjukvårdslagen delas ansvaret för hälso- och sjukvård upp 

mellan stat, landsting och kommun. Lagen bestämmer målen för verksamheterna och vilket 

ansvar de har. Genom att stifta lagar samt utforma direktiv, föreskrifter och tillsyn så styr 

staten hälso- och sjukvårdspolitiken och har det allomfattande ansvaret. Staten bestämmer 

över hur både generella och specifika bidrag ska anslås samt ställer indirekta krav på 

vårdkvaliteten. Genom Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) följer staten 

sedan upp samt kontrollerar och prövar Hälso- och sjukvårdslagens ändamål (SFS 1982:763; 

Janlöv et al. 2009). 

Sverige är indelat i 17 landsting och 3 regioner. Var fjärde år är det landstingsval då 

befolkningen väljer de politiker som ska sitta i landstingsfullmäktige och styra landstinget. 

Politikerna tar beslut om landstingets budget, målsättning och organisation (SLL 2013a & 

SLL 2013b). I beslutsprocessen har politikerna både politiskt bundna och obundna tjänstemän 

som kan hjälpa dem med att ta fram information om verksamheten för att lättare kunna fatta 

beslut. Hur förvaltningen ska se ut och organiseras inom de olika verksamheterna slås fast av 

tjänstemännen utifrån de beslut som tagits av politikerna. Yttersta ansvaret för att de politiska 

besluten verkställs ligger på landstingsdirektören (SLL 2012b). Landstingen har enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen ett stort ansvar för utförandet av vården. De ansvarar för att mål och 

riktlinjer finns för hela det egna geografiska området, med andra ord ska det finnas god vård 

för alla som är eller som kan anses vara bosatta inom området. Vårdutbudet ska utformas efter 

det behov som finns hos de bosatta, även akutvård för patienter som är boende utanför 

området ska kunna erbjudas. Kommunerna ansvarar för vården av äldre och handikappade. 

Sedan Ädelreformen 1992 tar kommunerna över ansvaret för de patienter som efter vård på 

sjukhus eller annan vårdinrättning är medicinskt färdigbehandlade (SFS 1982:763; Janlöv et 

al. 2009).  
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Den svenska hälso- och sjukvården kan delas upp i offentlig och privat sektor.  Det är 

antingen landstinget eller kommunerna som bedriver den offentliga vården. Eftersom de är 

finansierade av skattemedel kallas de för den offentligt finansierade vården och omsorgen. 

Landstinget och kommunerna skriver även avtal med privata vårdgivare som på uppdrag utför 

en stor del av den offentligt finansierade vården och omsorgen (Vårdguiden 2012a). 

Avsikten med hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting (SLL) är att främja och 

utveckla en god hälso- och sjukvård utifrån landstingets förklaringar av vad god vård är. 

Dessa förklaringar innebär bland annat att vården ska vara kunskapsbaserad och samtidigt 

tillfredsställa patientens behov. Den ska vara säker, det vill säga riskfri för både patienten och 

vårdpersonal samt fokuserad på den enskilde patientens specifika behov. Vården ska även 

vara effektiv, vilket innebär att onödiga resursförbrukningar undviks samt vara jämlik med 

lika villkor för hela befolkningen och ska ges till patienten i rimlig tid (SLL 2004).  

Inom SLL är det Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som i sitt uppdrag bland annat 

ansvarar för den landstingsägda vården inom avancerad hemsjukvård, geriatrik, habilitering, 

primärvård och psykiatri. SLSO har ca 11000 medarbetare och är en av de största vårdgivarna 

i landet. För att öka delaktigheten från patienterna, öka lärandet hos både patienter och 

vårdare samt kunna förbättra verksamheterna är SLSO decentraliserat och de ansvariga för 

vårdenheterna fattar beslut nära brukare, anhöriga och patienter (SLSO 2012; SLSO 2013). 

 

1.1.4 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvården 

Enligt Håkan Sörman, vd på Sveriges kommuner och landsting (SKL), så uppger flera 

landsting i en rapport framtagen av SKL att några faktorer bakom goda resultat inom vården 

är “en tydlig styrning, fokus på uppsatta mål, kontinuerliga uppföljningar och en öppen 

redovisning av resultaten” (SKL, 2011). År 2000 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen 

att med hjälp av medicinska kvalitetsregister ta fram indikatorer för att ge en god bild av 

kvaliteten inom hälso- och sjukvården.  En av anledningarna till uppdraget var att både 

allmänhet och politiker ställer krav på att hälso- och sjukvården ska ha öppna och 

kontinuerliga redovisningar och uppföljningar av vårdkvaliteten.  Indikatorerna ska vara 

betydelsefulla, fattbara, tydliga, tillförlitliga och mätbara. Definitionerna ska vara homogena 

och anpassade till sjukvårdens informationssystem (Andreen Sachs & Theodorsson 2002). 

Verksamheterna kan med hjälp av indikatorerna ta lärdom av tidigare insatser och åtgärder. 
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De kan se hur produktionen fungerar och få en bild av hur orsakssambanden ser ut (Catasús & 

Gröjer 2006). Enligt Håkan Sörman, vd på Sveriges kommuner och landsting (SKL), så 

uppger flera landsting i en rapport framtagen av SKL att några faktorer bakom goda resultat 

inom vården är “en tydlig styrning, fokus på uppsatta mål, kontinuerliga uppföljningar och en 

öppen redovisning av resultaten” (SKL, 2011). 

En strategi för att kunna jämföra kvalitet och effektivitet i landstingen infördes 2009 av 

regeringen. Regeringen utsåg en samordningsgrupp med representanter från Socialstyrelsen, 

Socialdepartementet, SKL, Vårdföretagarna och Famna. Strategin, som kallas Öppna 

jämförelser, ska säkerställa att befolkningen, beslutsfattare och politiker ska kunna få tag på 

och förstå innehållet av jämförelserna av de kvalitets- och effektivitetsindikatorer som tagits 

fram. Dessa jämförelser ska även fungera som stöd vid verksamhetsstyrningen (SKL & 

Socialstyrelsen 2012: 13-14). Samordningsgruppen har gemensamt kommit fram till att: 

”Öppna jämförelser är återkommande indikatorbaserade jämförelser av kvalitet och 

resursförbrukning inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och folkhälsa och som redovisas på 

regional-, landstings-, kommun-, eller enhetsnivå.” (SKL & Socialstyrelsen 2012: 14) 

 

Inom SLL försöker Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i sitt arbete med kvalitet att primärt 

använda sig av indikatorer och ha mål som tagits fram nationellt. Vid tillfällen då det finns 

behov av ytterligare indikatorer och mål arbetas nya fram i samarbete med 

Patientsäkerhetskommittén och sakkunnigorganisationer. Implementeringen av en ny 

kvalitetsindikator tar omkring tre år; första året kvalitetssäkras mätningarna hos vårdgivarna, 

under andra året kan vid behov målnivåer införas och under tredje året kopplas eventuellt vite 

och bonus till målnivåerna (SLL 2012a: Bilaga 9). I en internationell studie av Smith et al 

(2012) kom de fram till att efter den decentralisering som skett inom offentlig verksamhet har 

det blivit svårare att kontrollera det arbete som verksamheterna utför. De menar att det därför 

är viktigt att verksamheterna rapporterar in sina resultat till ett nationellt register just för att 

kunna ha kontroll på att verksamheterna uppnår de mål som satts upp i fråga om kvalitet och 

resultat. Detta register heter i Sverige Öppna jämförelser.  
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1.2 Problemdiskussion 

Merriam (2009: 55,57) hävdar att när en person stöter på ett problem försöker han eller hon 

hitta en lösning, få en förklaring eller något slags avgörande. Problemet kan vara av personlig, 

arbetsrelaterad eller forskningsart. Dewey (1993, se Merriam 2009: 55) definierar ett problem 

som allt som ”förbryllar och utmanar medvetandet så att åsikter och uppfattningar känns 

osäkra”. Guba (1978, se Merriam 2009: 55) menar att forskningsproblem är ”en situation som 

är ett resultat av samspelet eller sammanställningen av två eller fler faktorer”. 

En stor del av offentlig verksamhet är styrd av övergripande mål istället för distinkta regler 

och lagar. Mål- och resultatstyrning har främjats för att styra verksamheten i enlighet med 

uppsatta mål i relation till önskade resultat, istället för att kontinuerligt kontrollera om regler 

har följts (Rothstein 2001: 307). Vilken typ av styrning används på vårdcentraler? 

Syftet med nyckeltal är att beskriva verkligheten och verksamhetens olika delar, dock finns 

vissa oklarheter och viss kritik kring användning av nyckeltal. Nyckeltalen ska vara 

representativa för verkligheten fast dessvärre har de brister, begränsningar och svagheter. 

Dessutom ska nyckeltal vara jämförbara med andra liknande verksamheter och över tid. Är 

nyckeltal jämförbara mellan offentliga verksamheter av samma art? Fördelen med nyckeltal är 

att komplexa tal kan förenklas men detta kan även medföra frustation när förenklingar ligger 

som grund för beslutsfattande. Denna frustation kan bemötas genom att flera nyckeltal 

tillämpas samtidigt vilka kan redogöra för situationen ur flera synvinklar. Ett nyckeltal ska 

kunna tolkas för att kunna fatta väsentliga beslut. Ger nyckeltal tillräckligt med information 

för att beslut ska kunna fattas? (Catasús, Högberg & Johrén 2012: 133; Catasús et al. 2008: 

128-129) Olika verksamheter har olika förutsättningar vid tillämpning av nyckeltal i 

verkligheten. Vilka nyckeltal används på vårdcentraler? Andra problem som kan uppkomma 

vid användning av nyckeltal är att mängden av information blir så omfattande så att 

hanteringen av informationsöverflödet blir oöverskådligt. Följer vårdcentralerna upp den 

information som nyckeltalen ger? Förenkling av information kan vara ett sätt att lösa detta 

problem. Vidare skapar en del nyckeltal inte fullständiga resultatmått som kan skildra 

verksamheten på ett rimligt sätt, och utan resultatmått blir verksamhetsstyrning omöjlig. 

Vilken roll spelar nyckeltalen i styrprocessen? Och hur stor del av besluten för styrprocess 

styrs av nyckeltalen? (Catasús et al. 2008: 28-30) 



16 

 

1.3 Frågeställningar 

Med avseende på problemdiskussionen har följande frågor kring vårdcentraler blivit 

intressanta för oss: 

 Vilken typ av styrning används? 

 Vilka nyckeltal används? 

 Är nyckeltalen jämförbara mellan offentliga verksamheter av samma art? 

 Vilken roll spelar nyckeltalen i styrprocessen? 

 Hur stor del av besluten för styrprocess styrs av nyckeltalen? 

 Ger nyckeltalen tillräckligt med information för att beslut ska kunna fattas? 

 Följer vårdcentralerna upp den information som nyckeltalen ger? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att jämföra tre vårdcentraler i Stockholms läns landsting med 

avseende på hur de arbetar med nyckeltal i sin verksamhetsstyrning.  

 

1.5 Avgränsningar 

Inom SLL är det HSN som ansvarar för att sjukvården inom landstinget motsvarar det behov 

som finns hos befolkningen. HSN ansvarar för upphandling och att skriva avtal med 

vårdenheterna. Under HSN finns tre sjukvårdsutskott. De tre utskotten Sjukvårdsutskott Norr, 

Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö och Sjukvårdsutskott Söder har inom sina geografiska 

områden rätt att fatta egna beslut när det gäller lokala avtal och kan ibland även fatta beslut på 

uppdrag av HSN (SLL 2012c).  

Hälso- och sjukvården i SLL kan delas in i olika delar till exempel primärvård, akutvård och 

specialistvård. Primärvård kännetecknas av vård som är nära hemmet och består av bland 

annat vårdcentral, barnavårdscentral och rehabilitering (Vårdguiden 2012b). Vid behov av 

sjukvård anses vårdcentralen vara den vårdnivå där patienten i första hand ska söka hjälp. 

Husläkarmottagning är ett annat namn för vårdcentral och där finns yrkesgrupper som 

husläkare, distriktssjuksköterskor och undersköterskor (Vårdguiden 2011). Totala antalet 
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vårdcentraler inom SLL var 199 i oktober 2011. Antalet offentliga vårdcentraler var då 70 och 

privata 129 (SLSO 2011: 48-49; Konkurrensverket 2012: 39,41). 

I denna uppsats har vi valt att avgränsa oss till vårdcentraler för att undersöka organisationer 

med liknande och komparativa verksamheter. Vi har även avgränsat oss till offentlig vård för 

att de drivs av samma ägare och blir därmed lättare att jämföra. Med önskan om att samtliga 

sjukvårdsutskott skulle vara representerade i studien har vi valt tre vårdcentraler varav en är 

belägen norr om, en söder om och en inom Stockholms stad.  
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssätt och urval som har använts i uppsatsen. Uppsatsen 

behandlar en jämförande flerfallsstudie där tre olika vårdcentraler har jämförts. Vidare 

redogörs för hur datainsamlingen gått till med hjälp av sekundär- och primärdata. Slutligen 

motiveras uppsatsens upplägg och validitet. 

2.1 Flerfallsstudie 

Fallstudie är en undersökningsmetod som baseras på djupgranskningar av ett enda fall eller 

några utvalda fall för att förklara och analysera en enskild företeelse ingående (Patel & 

Davidson 2011:56). Genom fallstudien kan forskaren få en bra uppfattning för det avgränsade 

ämnet och kunna studera fallet djupgående. Detta gör att forskaren kan koncentrera sig på ett 

fall för att få en helhetsbild av de enheter som ska studeras (Merriam 2009: 24-25). En 

fallstudie utgör en enda avgränsad enhet, medan flerfallsstudier studerar flera enheter 

samtidigt. I vår undersökning har vi valt att utföra en flerfallsstudie för att få en ökad 

förståelse för uppsatsens ämne. Ytterligare en anledning till valet av studie var att vi ville gå 

djupare in i varje enskild vårdcentral för att senare kunna jämföra hur de styr sina 

verksamheter med hjälp av nyckeltal (Merriam 2009: 164). 

 

2.2 Datainsamling 

Data delas upp i två kategorier; primärdata och sekundärdata. Data som forskaren själv samlar 

in om en företeelse för att uppnå sitt mål är primärdata, till exempel intervjuer eller enkäter. 

Andra data som litteratur, tidskrifter, tidningar, årsredovisningar och interna rapporter är 

sekundärdata eftersom de konstruerats i något annat syfte än den forskaren har. Tillämpning 

av sekundärdata kan medföra vissa fördelar, exempelvis genom att titta på tidigare 

examensarbeten kan forskaren få inspiration på konkreta frågor som kan ställas vid intervjuer, 

samt få inblick i hur andra undersökningar analyserat information (Thunman & Wiedersheim-

Paul 2007). 

I denna uppsats har vi använt oss av både primär- och sekundärdata för att på bästa möjliga 

sätt kunna besvara syftet. 
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2.2.1 Sekundärdata 

Våra sekundärdata kommer från litteratur, vetenskapliga artiklar samt rapporter från SKL, 

SLL och SLSO. En stor del av litteraturen fanns tillgänglig tack vare tidigare kurser under vår 

utbildning samt lånades från olika bibliotek i Stockholmsområdet. Vår litteratur berör ämnen 

såsom nyckeltal, verksamhetsstyrning, organisation och NPM. Sökning av artiklar har 

genomförts via Södertörns högskolas bibliotek och genom databaser såsom Google Scholar, 

Libris, Factiva och FAR Komplett. Sökningarna utgick från följande sökord: Nyckeltal, NPM, 

Verksamhetsstyrning och Hälso- och sjukvård. Orden har även kombinerats med varandra för 

bättre sökresultat.  

Genom att läsa litteratur fick vi kunskap om vilka teorier och modeller som kunde användas 

för att hitta en bra grund till våra frågeställningar. För att öka våra förkunskaper har vi besökt 

olika webbsidor, såsom SLL, SKL, SLSO och Vårdguiden samt även läst uppsatser på 

uppsatser.se som relaterar till vårt undersökningsämne. Därefter sökte vi genom 

referenslistorna både i uppsatserna och i vår litteratur för att få tips på ytterligare data.   

 

2.2.2 Primärdata 

En kvalitativ studie är ett hjälpmedel för att försöka förstå och förklara ett problem, en 

situation eller ett fenomen utifrån de studerade personernas eller organisationernas perspektiv 

(Trost 2010: 25f). I denna typ av studie görs ingående skildringar av situationer, problem 

eller människors beteende. Det ingår även betydelsefulla citat från intervjupersonerna samt 

utdrag från dokument som protokoll och register. Kvalitativ data ger en detaljerad bild av det 

som undersöks (Merriam 2009: 83). 

Intervjuer kan röra sig i olika riktningar för att forskaren ska få en förståelse för vad som är 

betydelsefullt och väsentligt för intervjupersonerna. Det är deras synpunkter som är mest 

intressant för forskningen. Intervjufrågorna kan avvika från den intervjuguide som redan 

formulerats och nya frågor kan ställas som en uppföljning av det som intervjupersonen 

svarat. Våra primärdata kommer från de intervjuer vi genomfört med personal på respektive 

vårdcentral. Vi kontaktade ytterligare 16 vårdcentraler med förfrågan om intervju, fyra av 

dessa tackade nej och övriga har inte återkommit med svar. I denna uppsats är intervjuerna 

baserade på en semistrukturerad metod vilket innebar att vi utarbetade en intervjuguide med 

specifika teman som vi ville få svar på. Intervjuguiden gav intervjupersonerna frihet och 
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flexibilitet att utforma svaren på sitt eget sätt. Den vanligaste typen av semistrukturerade 

intervjuer är den personliga intervjun som för oss innebar möten med personal från olika 

vårdcentraler. I en semistrukturerad intervju behöver frågorna inte komma i samma ordning 

som det står i intervjuguiden. Ordning och följdfrågor uppkom spontant under intervjuernas 

gång. Alla intervjuer har spelats in på våra mobiler för att undvika bortfall av väsentlig 

information. Anledningen till att vi valde intervjuer framför exempelvis en 

enkätundersökning var att vi ville få möjlighet att kunna ställa följdfrågor till personalen och 

på det sättet få en djupare inblick i ämnet (Bryman & Bell 2010: 361,363). 

Intervjufrågorna härrör från teorier och modeller som vi har använt oss av i uppsatsens 

referensram. Under intervjuns gång tilläts intervjupersonerna utveckla sina synpunkter och 

tala mer detaljerat om de ämnen som vi tog upp. Intervjuerna tog 38-46 minuter och 

genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser. När vi utfört varje intervju transkriberades 

de ordagrant för att vi skulle få en överblick över intervjun och för att lättare kunna dela in 

intervjun efter intervjuguidens olika ämnesområden. Intervjuerna sammanställdes efter 

intervjuguidens följd för att på ett överskådligt sätt kunna jämföras och skapa likformighet i 

empirin. Den information som var relevant utifrån intervjuguiden togs sedan med i uppsatsen. 

 

2.3 Urval 

En kvalitativ undersökning är en upptäcktsprocess som ofta använder sig av icke-

sannolikhetsurval. Forskaren vill genom sitt urval av respondenter få så mycket kunskap som 

möjligt för att kunna få insikt och förståelse för det som undersöks (Denscombe 2012: 54; 

Merriam 2009: 182). När forskaren redan har en baskunskap om de personer eller företeelser 

som ska studeras och medvetet väljer ut vissa av dem, har det tillämpats ett så kallad 

subjektivt urval. Urvalet ger värdefull information då utvalda personer eller företeelser är 

relevanta för undersökningens syfte. Denna metod möjliggör för forskaren att närma sig sina 

respondenter genom exempelvis intervjuer (Denscombe 2012: 37f). 

Val av vårdcentraler utgicks från deras geografiska läge och att de var landstingsägda därmed 

blev urvalet icke-slumpmässigt. Valet av vårdcentraler skedde genom bekvämlighetsurval då 

vi intervjuade de som var tillgängliga för intervju (Bryman & Bell 2010: 124). I vårt fall var 

det tre vårdcentraler som var tillgängliga och en intervju genomfördes på varje vårdcentral. 

När det gäller respondenterna var det inte lämpligt att slumpa urvalet eftersom våra 
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frågeställningar enbart kunde besvaras av personal med erfarenhet av nyckeltal och 

verksamhetsstyrning på respektive vårdcentral.  

Innan en studie utförs kan det vara svårt att veta vilka konsekvenser det får för deltagarna när 

de uttrycker vad de känner och tycker om ett fenomen eller situation (Merriam 2009: 190). Vi 

lät därför intervjupersonerna vara anonyma för att de skulle vara mer öppna och svara ärligare 

samt för att undvika risken för negativa konsekvenser i deras arbetsliv. Vid anonymitet ska 

man vara extra uppmärksam på risken för att organisationers och individers identiteter 

avslöjas (Bryman & Bell 2010: 562). Eftersom det är få personer inom varje vårdcentral på 

liknande positioner som intervjupersonerna så har vi valt att även låta vårdcentralerna vara 

anonyma eftersom det annars skulle vara lätt att röja intervjupersonernas identitet. 

 

2.4 Källkritik 

Källkritik är ett tillvägagångssätt för att bedöma hur väl insamlad data stämmer överens med 

verkligheten och dess uppgift är att värdera trovärdigheten hos de källor som använts (Thurén 

2005: 9). 

I vår studie har vi försökt hitta och granska flera sekundärkällor som stödjer varandra för att 

öka tillförlitligheten. För att undvika feltolkningar och missförstånd har vi i möjligaste mån 

använt oss av sekundärdatas primärkällor. Under uppsatsens skrivprocess har vi granskat 

källorna kritiskt och valt det material som vi ansett är relevant och har hög tillförlitlighet. 

Litteraturen som vi har tagit med är skriven av författare som är professorer och lektorer inom 

ämnet företagsekonomi. Vi har hämtat sekundärdata från hemsidor som är knutna till staten, 

regeringen, kommunerna och landstingen. Dessa myndigheter och organisationer skriver 

rapporter samt lämnar ut information och statistik om sina verksamheter genom exempelvis 

RKA, SKL, SLL och SLSO. Artiklarna i studien är hämtade från vetenskapligt granskade 

publikationer. Empirin som presenteras i uppsatsen har vi själva hämtat från de intervjuer vi 

utfört. Vad gäller intervjuerna så har vi tagit kontakt med personal som har insyn i 

nyckeltalsanvändning i samband med styrprocessen. Då personalen kontinuerligt använder sig 

av nyckeltal i sitt arbete så anser vi att den information som de lämnar stämmer väl överens 

med hur det fungerar på respektive vårdcentral.  
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2.5 Validitet 

Validitet eller giltighet i en studie anger om forskaren verkligen mäter det som avses att mäta. 

Validiteten kan öka genom tillämpning av enkäter och intervjuer med tydliga och relevanta 

frågor i förhållande till uppsatsens syfte (Björklund & Paulsson 2012: 61f). Avsikten med 

intervjuer är att ställa ett flertal frågor om samma fenomen för att små skillnader i 

intervjupersonernas påståenden ska framträda. När intervjufrågorna handlar om deltagarnas 

åsikter, känslor och erfarenheter är det svårt att kontrollera validiteten i deras framställningar. 

Detta kan också leda till att missuppfattningar vid analysen (Trost 2010: 132-133). Forskaren 

kan ändå utföra vissa användbara kontroller för att avgöra trovärdigheten i vad deltagaren har 

sagt. Första kontrollen kan vara att verifiera insamlade data från intervjuerna med hjälp av 

andra skriftliga källor eller med andra intervjuer. Andra kontrollen berör rimligheten i data, 

det vill säga att vissa personer intervjuas bara på grund av deras positioner, kunskaper eller 

erfarenheter som de har. Sista kontrollen är att genomföra mer än en enda intervju för att den 

inte anses som en pålitlig källa (Denscombe 2012: 265f). 

Vår avsikt var att nå hög validitet så vi valde att intervjua mer än en person. Vidare har vi 

intervjuat personer som har insyn i både ekonomi och verksamhetsstyrning på respektive 

vårdcentral. Våra intervjuer genomfördes personligen vilket minskade risken för eventuella 

missförstånd. Innan intervjutillfällena diskuterade vi vilken information vi ville få fram så att 

relevanta frågor togs upp utifrån vårt syfte. Intervjuerna spelades in så att vi inte skulle gå 

miste om värdefull information. Vidare sammanställde vi alla intervjuer och jämförde dem 

med varandra och med andra skriftliga källor för att på bästa möjliga sätt öka giltigheten. 

Under intervjuerna använde vi oss av intervjuguiden för att ställa samma frågor till samtliga 

respondenter och på så sätt kunde vi jämföra deras påståenden på ett rimligt sätt. I vår uppsats 

har vi använt oss av vetenskapliga artiklar, tidskrifter och litteratur. Vi har i möjligaste mån 

använt oss av senaste upplagan för att öka giltigheten. Tillsammans med studiekamrater och 

handledare har vi diskuterat studiens upplägg och arbetsprocess för att ytterligare kunna öka 

validiteten (Denscombe 2012: 302f).  
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3 Teoretisk referensram 

Genom att presentera de modeller, teorier och tidigare forskning som ligger till grund för 

uppsatsen vill vi skapa förståelse kring verksamhetsstyrning och nyckeltal. Den teoretiska 

referensramen används även för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar och syfte samt 

kunna undersöka det empiriska materialet. I avsnittet kommer modeller för styrprocesser och 

verksamhetsstyrning att presenteras. Vidare redogörs teorier kring nyckeltalens syfte vid 

verksamhetsstyrning. 

Fallstudier är bundna till teorier vilket antingen innebär att skapa förståelse för verkligheten 

utifrån befintliga teorier eller att utifrån verkligheten skapa teorier. Teorier kan användas som 

hjälpmedel för att kunna inse vilken information som ska samlas in. Sedan kommer empiriska 

data att analyseras med hjälp av dessa teorier (Merriam 2009: 70f). 

 

3.1 Modell över styrprocessen 

 

Figur 1: Modell över styrprocessen (Norrlid & Törnvall 2010: 6)  
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Modellen delas in i sex olika steg som även kan fungera som en beskrivning för en 

verksamhets årscykel. Ett steg behöver inte vara avklarat för att nästa ska påbörjas utan de går 

in i varandra. 

Första steget innebär att uppdraget ska identifieras och fungerar som utgångspunkt för 

verksamheten. Det är Landstingsfullmäktige som definierar verksamhetens uppdrag och det 

finns en skyldighet att göra uppdraget tydligt för allmänheten. I steg två sätts strategiska mål 

upp och nyckeltal tas fram för att kunna utföra uppföljning och kontrollera styrningen. De 

strategiska målen sätts både på korta och längre tidsperspektiv vilket gör att verksamheten kan 

arbeta med sina förändringar både på lång och kort sikt. Till varje strategiskt mål beslutas om 

ett antal nyckeltal som kan vara till hjälp för att sätta upp och nå mål. Nyckeltalen följs sedan 

med fördel upp på månads- eller kvartalsbasis. Under tredje steget tar man hjälp av 

nyckeltalen för att se hur verksamheten står sig i förhållande till målet, en prognos ställs 

huruvida verksamheten kommer att uppnå sina mål eller inte. För att det fortsatta arbetet med 

att uppnå målen ska gå så bra som möjligt är det en fördel att göra alla som är involverade i 

arbetet delaktiga i utformandet av de kriterier som anger hur verksamheten ligger till. Utifrån 

den information som framkom i steg tre så görs i steg fyra en analys om orsaken till varför 

målen kommer att uppfyllas eller inte. Även en handlingsplan sätts upp för att målen ska 

kunna uppnås inom planerad tid. Femte steget innebär att en ekonomisk beräkning utförs för 

att se hur sambandet mellan förbrukning av resurser och prestation ser ut. Enligt lagen om 

God ekonomisk hushållning så krävs det att målen ska uppfyllas och att verksamheten vidtar 

åtgärder. Resurserna fördelas efter i de prioriteringar som gjorts. Under sjätte steget är 

perioden till ända och man utvärderar och följer upp verksamheten. Med hjälp av nyckeltalen 

analyseras verksamheten och man tar lärdom av det som skett under perioden och av 

styrprocessen. Jämförelse med liknande verksamheter sker och verksamheten reflekterar över 

om rätt nyckeltal har använts, om resurserna fördelats på ett fördelaktigt sätt och om 

åtgärderna har gett de resultat som önskades (Norrlid & Törnvall 2007: 6-15). 

 

3.2 Modell över verksamhetsstyrning 

Verksamhetsstyrning har som syfte att styra mot verksamhetens uppsatta mål. Informationen 

som kommer från nyckeltal har stor betydelse för framgång. Resultatmått och styrvariabler är 

ersättningar för begreppen framgång respektive framgångsfaktorer. Nyckeltal räknas som ett 

resultatmått i offentliga verksamheter och handlar ofta om kvantitativa och kvalitativa mått på 
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olika verksamheter såsom vård, skola eller andra verksamheter. För att öka verksamhetens 

effektivitet bör flera nyckeltal tillämpas och användas som stöd för att kunna uppfylla både de 

interna och externa målen. 

Verksamhetens resultat- och styrmått verkar i en organisatorisk miljö som delas upp i 

organisationsstruktur, styrform och belöningssystem vilka är styrsignaler för verksamheten 

(se figur). 

 

Figur 2: Modell över verksamhetsstyrning (Catasús et al 2008: 35) 

 

Figuren framhåller att styrmått härstammar från resultatmåttet. Styrmåtten omfattar inte 

enbart framgångsfaktorer utan alla faktorer som måste uppmärksammas i en verksamhet. Med 

hjälp av nyckeltal kan styrmått beskrivas. 

Organisationsstruktur innebär att organisera operativa och administrativa verksamheter. I 

styrprocessen blir det möjligt att framställa bra resultat- och styrmått genom denna struktur. 

Styrformen visar hur det i verksamheten fattas beslut och hur dessa beslut kan påverka 

resultatet. Det är främst kulturen inom organisationen som påverkar hur beslutsfattandet 

kommer att ske. Inom organisationer finns olika typer av kulturer. Resultatkultur är en typ 

som är vanlig, beslut i verksamheten tas utifrån hur de påverkar resultatet. I denna kultur 

spelar nyckeltal en stor roll vid beslutsfattandet. Belöningssystem är den sista delen i den 

organisatoriska miljön och betyder att personalen belönas när det önskvärda resultatet uppnås. 

Underlaget till belöningar fås från nyckeltal (Catasús et al. 2008: 34-37). 
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3.3 Ett system för verksamhetsstyrning 

Alla typer av företag eller organisationer som har förädlingsvärdeskapande sysselsättning 

bedriver operativ verksamhet. Styrning av operativ verksamhet kan beskrivas i modellen, Ett 

system för verksamhetsstyrning. 

 

Figur 3: Ett system för verksamhetsstyrning (Lantz 2008: 13) 

 

Modellen delas upp i tre steg, dessa kan i sin tur delas upp i mindre steg. I första steget 

Anskaffning och systematisering av information inhämtas information om de kostnader som 

verksamheten påverkas av. Effektiv styrning är grundläggande i en operativ verksamhet och 

för att kunna styra effektivt krävs information. Informationen används för att skapa en bild av 

hur framtiden kommer att se ut och hur förutsättningarna både ekonomiskt och fysiskt ser ut 

för att kunna genomföra planerad verksamhet.  Fokus ligger i det här steget på framtiden. I 

nästa steg Styrning av den operativa verksamheten planeras verksamheten både på kort och på 

lång sikt. Styrningen ska lägga vikt vid att verksamheten utför sina aktiviteter, sitt 

förädlingsvärdeskapande, på ett så effektivt sätt som möjligt. Det är främst den nutida 

verksamheten men även den framtida som är i fokus. I tredje och sista steget Återkoppling och 

uppföljning blickas det istället bakåt.  Här utvärderas de aktiviteter som utförts, till exempel 

jämförs utfallet med det som planerats och om den information som sammanställdes i första 

steget stämde överens med hur det blev. Här används mål- och nyckeltal för att analysera 

organisationen och dess resultat. Återkopplingen och uppföljningen används sedan som grund 

i steg ett under nästa period (Lantz 2008: 11-13). 
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3.4 Nyckeltal 

3.4.1 Nyckeltalens sex olika syften 

Nyckeltalen anses ha sex olika syften; Lärande, Kontroll, Belöning, Mobilisering, 

Legitimering och Extern rapportering (Catasús et al. 2008: 38). 

Det lärande nyckeltalets syfte är att lära mer om hur sambanden ser ut mellan olika nyckeltal 

och hur de hänger ihop för att kunna styra verksamheten mot framgång. Framgång i denna 

mening betyder att verksamheten styrs på ett sätt så att förutbestämda mål uppnås. För att 

kunna ta lärdom av de aktiviteter som verksamheten utfört under en period behöver nyckeltal 

sättas i samband med andra nyckeltal. Exempel på detta kan vara sambandet mellan 

tillgänglighet och antal besök på en vårdcentral (Catasús et al. 2008: 12,39). 

För att det ska bli betydelsefullt att jobba med nyckeltalen måste de jämföras med ett 

referensvärde. Det kontrollerade nyckeltalets funktion är att varna eller alarmera vid 

avvikelser som uppkommer när ett tal över- eller underskrider referensvärdet, till exempel en 

kapitalomsättningshastighet på 2,5 visar inte så mycket information utan först måste 

nyckeltalet jämföras med liknande verksamheter, över tid och med ett målvärde. Dessa 

avvikelser ligger i fokus, dessvärre ger kontrollnyckeltal ingen information om vilka åtgärder 

som behöver vidtas för att nyckeltalet ska ligga inom referensvärdet vilket leder till begränsat 

lärande (Catasús et al. 2008: 44-45). 

Generellt används belöningssystem för att öka incitamenten för framgång i arbetet. 

Belöningsnyckeltal används som grund för belöningar i verksamhetsstyrning. Förutsättningen 

för belöning måste baseras på ett mått som mäter prestationen. Mått är i det här fallet 

nyckeltal. Belöningarna grundar sig på tre olika mått: handlingsmått, styrmått och 

resultatmått. Vid handlingsmått belönas du för det du gör, vid styrmått belönas du för vart 

handlingarna leder och slutligen för resultatmått belönas du när önskvärt resultat uppnås. Det 

är viktigt att de nyckeltal som väljs är verifierbara och att de inte går att manipulera för att 

undvika konflikter hos de som ska belönas (Catasús et al. 2008: 49f). 

Mobiliserande nyckeltal handlar om hur handlingar inom verksamheten kan riktas mot 

framgång. Genom mobiliserande nyckeltal skapar ledningen ett intresse hos personalen för att 

få dem att agera på önskat sätt. Det kan till exempel vara att ledningen vill öka kunskapsnivån 

hos personalen och nyckeltalet utbildningsdagar/anställd lyfts fram. Orsaken till önskad 

handling är att det anses öka verksamhetens framgång. För att en verksamhet ska ha möjlighet 
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att uppnå framgång finns det fyra kriterier som ska uppfyllas. Nyckeltalet ska vara 

lättförståeligt, det ska innehålla tydlig information om hur nyckeltalets värde kan förbättras 

samt att alla ska kunna känna engagemang i och förstå vikten av nyckeltalet. Antalet 

mobiliserande nyckeltal ska hållas nere då det kan vara svårt att förändra flera områden 

samtidigt (Catasús et al. 2008: 54f). 

Legitimerande nyckeltal är de nyckeltal som verksamheten väljer att uppmärksamma för att 

skapa legitimitet gentemot sin omvärld. Verksamheten vill därmed undvika kritik istället för 

att göra förändringar i sin styrning. Legitimerande nyckeltal kan även vara sådana nyckeltal 

som ägaren efterfrågar men verksamheten inte ser någon nytta med. Verksamheten redovisar 

nyckeltalen för att göra ägaren nöjd (Catasús et al. 2008: 57f). 

Det sista syftet för nyckeltal kallas för extern rapportering. En verksamhet är en del av flera 

olika sammanhang och behöver kunna kommunicera inom dessa sammanhang. Det är viktigt 

för verksamheten att bestämma sig för vilken målsättning den har med kommunikationen. Det 

finns tre olika målsättningar: synliggöra, beskriva samband och dramatisera. När 

verksamhetens målsättning är att synliggöra så vill de visa och informera om sina nyckeltal. 

Det andra är att beskriva samband där verksamheten påvisar hur de olika nyckeltalen hänger 

ihop. Tredje och sista målsättningen är att dramatisera då verksamheten rapporterar de 

nyckeltal som mottagaren är intresserad av och kan uppleva som dramatiska. Dramatiska 

nyckeltal jämförs ofta med andra verksamheter eller sig själv över tid (Catasús et al. 2008: 

60f). 

 

3.4.2 Nyckeltal i verksamhetsstyrning 

Tillämpning av nyckeltal underlättar styrprocesser genom att de klargör målformuleringar, 

lägesanalyser och resultatredovisningar. Nyckeltal är ett mått som har förmåga att klarlägga 

essentiella aspekter i verksamheterna på ett överskådligt sätt. Detta mått kan även vara som ett 

underlag för beslutsfattande inom olika verksamheter. Rådet för främjande av kommunala 

analyser (RKA) har tagit fram några punkter som är viktiga vid framtagandet av nyckeltal. 

Enligt RKA (2010: 5) är det viktigt att: 

”de har en tydlig koppling till uppdraget, de fokuserar något väsentligt, de är förankrade i 

organisationen, de är lätta att förstå, det är möjligt att skilja bra från dåliga värden, de 

möjliggör jämförelser med andra, de är anpassade till den verksamhet och nivå som de ska 

spegla, nyckeltal för styrning är påverkbara” (Norrlid & Törnvall 2007: 5). 
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Nyckeltal hjälper beslutsfattare att få en helhetsbild över verksamheten samt kunna fatta 

rimliga beslut för att kunna följa upp de planer och nå de mål som satts upp. Nyckeltal kan 

även ge intressenter en lättöverskådlig bild över verksamheten. Både effektivitet och 

produktivitet kan bedömas i en verksamhet med hjälp av nyckeltal. Genom att jämföra sig 

med liknande verksamheter kan den egna verksamheten lära och utvecklas (SOU 2001:75; 

Norrlid & Törnvall 2007). Engagemang hos personalen har visat sig ha stor betydelse för att 

jämförelser mellan olika verksamheter ska lyckas. Det är därför viktigt att förklara för 

personalen varför data samlas in, vad data ska användas till och vilka fördelar det finns med 

insamlandet. (Hall, Holt & Purchase 2003). 

Ett nyckeltal utgörs av ett relationstal som visar förhållandet mellan flera andra tal. De 

nyckeltal som används för styrning av verksamheten är generella och alla typer av 

organisationer kan använda dem beroende på olika situationer såsom företagsstorlek och 

ägarstruktur. Användning av nyckeltal ingår i många organisationers verksamhet. För att ett 

företag ska överleva måste företaget använda sig av nyckeltal och ekonomistyrning, dessa blir 

då en given del i verksamhetsstyrningen (FAR Komplett 2010).  

Alla typer av företag och organisationer försöker göra beräkningar av hur de har klarat sig och 

hur deras framtid kan komma att se ut. Genom att använda flera olika nyckeltal kan de skapa 

sig en bild över sitt ekonomiska läge (Grönlund, Tagesson & Öhman 2010: 240f). Den 

information som utgår från nyckeltal kan även användas av intressenter för att kunna förstå 

verksamhetens finansiella läge. (Aripin, Tower & Taylor. 2011). Ofta talas det om två olika 

slags nyckeltal; finansiella och icke-finansiella. Vid finansiella nyckeltal används uppgifter 

som går att hitta i redovisningen medan icke-finansiella nyckeltal handlar om marknad, 

personal och organisation. Icke-finansiella nyckeltal har ett nära samband med internstyrning 

framför allt för att göra den mer effektiv (Grönlund, Tagesson & Öhman 2010: 240f). 

Tidigare forskning visar att även finansiella nyckeltal kan vara ett användbart verktyg för att 

mäta och öka effektiviteten i en verksamhet (Ablanedo-Rosas et al. 2010). En typ av icke-

finansiella nyckeltal är verksamhetsnyckeltal som har som syfte att hantera organisationens 

inre och yttre effektivitet. Inre effektivitet visar att organisationen utför saker på rätt sätt 

medan yttre effektivitet innebär att organisationen utför rätt saker (Catasús et al. 2008: 169). 

Olika verksamheter använder sig av olika nyckeltal vilket innebär att användningen av 

nyckeltal grundar sig på typen av verksamhet. Det finns kvantitetsnyckeltal och 

kvalitetsnyckeltal som kan beskriva olika mått till exempel ett kvantitetsnyckeltal mäter ”antal 

patienter per läkare” och ett kvalitetsnyckeltal beräknar ”antal återkommande patienter” 
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(Catasús, Högberg & Johrén 2012: 135). De avvikelser, som uppkommer vid jämförelse av ett 

nyckeltal över tid, kan avslöja att väsentliga förändringar har skett i verksamheten (Carrington 

2010: 149). 

Genom att på bästa sätt utnyttja de resurser som finns tillgängliga försöker hälso- och 

sjukvården att uppnå en så bra hälsa som möjligt hos befolkningen. För att kunna få en bild av 

hur effektiv sjukvården är mäts bland annat produktiviteten; hur mycket vård som produceras 

i förhållande till de resurser som de har till sitt förfogande. Produktiviteten är ett icke-

finansiellt nyckeltal som inte ska visa vinst utan resultat. Sedan några år tillbaka förs statistik 

över kostnader och prestationer inom sjukvården, därmed framkommer en tydligare bild över 

produktiviteten inom hälso- och sjukvården än tidigare (SKL 2006). 

Inom offentliga verksamheter såsom stat, landsting och kommun har allt större vikt lagts vid 

att jämföra, följa upp och utvärdera det arbete som utförs. Staten har initierat framtagandet av 

nyckeltal för att underlätta dessa jämförelser, uppföljningar och utvärderingar (SOU 2001:75). 

För att kunna jämföra dessa nyckeltal startades 2003, på Regeringens initiativ, en 

Kommundatabas. Databasen som numera heter Kommun- och Landstingsdatabasen är 

nationell och internetbaserad. Officiell statistik ligger som grund till vilka nyckeltal som finns 

med i databasen. Nyckeltalen i databasen har tagits fram genom ett samarbete med 

Socialstyrelsen och Landstingsförbundet. Databasen riktar sig främst till ledningar inom 

kommuner och landsting och det är främst deras obligatoriska verksamheter som omfattas och 

då på en övergripande nivå. I databasen finns uppgifter om verksamheternas kvalitet, utgifter, 

omfattning och hur verksamheten finansieras (SLL 2006; SOU 2005:110). 
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4 Empiri 

Under empirin redogörs insamlad primärdata från intervjuer. Intervjuerna presenteras i 

form av fråga-svar för att skapa en helhetsbild av primärdata. Kapitlet är uppdelat efter de 

olika vårdcentralerna och sedan efter ordningen på frågorna i intervjuguiden.  

Intervjuundersökningen genomfördes för att få svar på frågeställningarna som anges i 

avsnittet 1.3. Våra respondenter är antingen ekonomichefer eller verksamhetschefer eftersom 

deras kunskaper och erfarenheter var lämpliga för uppsatsens syfte. Respondenterna 

representerar tillsammans 11 vårdcentraler då de tjänstgör på fler än en vårdcentral. Samtliga 

vårdcentraler i studien har två eller fler uppdrag. Både vårdcentralerna och respondenterna är 

anonyma och vår fokus ligger på jämförelser av vårdcentralers verksamhetsstyrning med 

hjälp av nyckeltal. Eftersom vårdcentralerna är anonyma och vi vill inte avslöja deras 

identiteter så vi kan inte presentera dem mer ingående än enbart i vilket sjukvårdsutskott de 

ligger. De tillfrågade vårdcentralerna kommer att presenteras som VCA, VCB och VCC i 

uppsatsen. Intervjuerna varade i 38 minuter i den kortaste intervjun och 46 minuter i den 

längsta beroende på graden av följdfrågor och omfattningen på respondenternas svar. Varje 

intervju transkriberades efter hand. Respondenternas svar har sedan sammanfattats, den 

information som inte var relevant för studien har utelämnats och svaren på följdfrågor har 

bakats in under respektive huvudfråga. Intervjufrågorna finns bifogade under bilaga 1. 

 

4.1 Vårdcentral A 

Vårdcentral A är belägen inom området för Sjukvårdsutskott Norr. 

 Vilken typ av styrning har ni? 

Både mål- och resultatstyrning. Vi har ett uppdrag som är väldigt tydligt. Sedan har vi 

kvalitetsmål med kvalitetsindikatorer som vår uppdragsgivare har lagt, under året kan vi ha i 

uppdrag att utföra vissa procent av en viss produkt. Det finns även en lista med 

kvalitetsindikatorer som är kopplade till bonus och vite vilket blir en typ av kvalitetsstyrning 

eller kvalitetsmått. Om vi klarar att uppnå lite över målen så får vi bonus, om vi inte klarar att 

utföra uppdraget så får vi vite. Detta är en form av styrning på den politiska nivån. Vi har 

även styrning från koncernledningen, som är SLSO, där de kräver att vi ska jobba med olika 

inriktningar.  Det kan till exempel vara att jobba med demens och med förebyggande insatser. 
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Då måste verksamheten sätta upp handlingsplaner för hur vi ska klara att uppnå målen. Vi 

arbetar väldigt strukturerat med hjälp av handlingsplaner och balanserade styrkort med vem 

som ska göra vad och hur det ska se ut. Varje medarbetare har ett individuellt prestationsmått 

och -mål för året till exempel hur många besök de ska göra och antalet av vissa utredningar 

som de ska göra. Vi har även ett strukturerat ledningssystem med rutiner vilket också är en del 

av styrningen, till exempel att alla nyanställda ska ha en individuell introduktionsplan. Det ska 

även finnas ett årshjul som gör att medarbetarna vet hur året ser ut med datum för 

arbetsplatsträffar, när vi ska ha planeringskonferenser och när semesteransökan ska vara 

inlämnad, detta är också en typ av styrning. 

 

 Vilka nyckeltal använder ni er av i er verksamhetsstyrning? 

Vi har våra balanserade styrkort med nyckeltal. Vi använder uppemot 25-30 nyckeltal idag. 

Av dessa är 18 kvalitetsindikatorer som fungerar som nyckeltal, det kan vara att vi ska ta 

längd och vikt på 90 procent av alla våra diabetiker under året, att vi ska följa Kloka Listan till 

85 procent. Detta är ju väldigt tydliga nyckeltal som är differentierade. Andra exempel är att 

alla undersköterskor i hemsjukvården ska prestera 2200 besök på ett år, en ST-läkare ska göra 

1600 besök på sex månader, vi ska svara i telefon på 95 procent av telefonkontrollerna. Så 

nyckeltal finns som är väldigt tydliga för var och en av oss. Våra finansiella nyckeltal är 

ekonomi i balans och en produktivitetsökning på två procent per år. Vi får betalt för våra 

utförda insatser, vi får inte en påse med pengar utan för varje läkarbesök som vi producerar 

och som är rätt diagnossatt och rätt diagnosregistrerat så får vi 483 kronor. Och det ska 

finansiera läkarlöner, provtagning och hyra till exempel. Vi har bestämt att 

provtagningskostnaden per besök inte får överskrida 75 kronor, har vi ett besök som genererar 

många provtagningar då måste vi ta flera besök som inte genererar provtagning. Så även om 

patienten vill ta prover så måste man använda sin förmåga att gå på patientens symptom och 

inte alltid ta prover eftersom det kostar pengar. 

 

 Vem har bestämt vilka nyckeltal som ska användas?  

Det är vår beställare som bestämmer och vår koncernledning. Det är vår koncernledning som 

satt produktionsökning på två procent. De ger oss uppdraget med ekonomi i balans, 

produktionsökning och att vi ska vara bemannade med specialister och distriktssköterskor, det 

ingår i uppdraget hur vi ska vara bestyckade. Vi har ingen delaktighet i processen i att ta fram 

nyckeltalen. 
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 Vad är syftet med nyckeltalsanvändningen? 

- För vem är talet intressant? 

- När är talet intressant?  

Nyckeltal är framförallt intressant för de som bestämmer. För oss är det intressant att hålla 

koll på våra patienter till exempel våra diabetiker och våra patienter med hypertoni. För är det 

så att när vi tar längd och vikt på hypertonikerna och hittar många med högt BMI så måste vi 

kanske se över vad vi kan göra åt det. Det kan vara så att hur mycket mediciner vi än sätter in 

så hjälper det inte patienten, vad vi kan då göra istället. Det får inte vara så att vi tar längd och 

vikt bara för att det ska in i en tabell utan det ska gagna patienten i sin livsstil och sina 

levnadsvillkor. Vi måste försöka se att vi har den kopplingen och resonera kring det mer än att 

uppfylla ett nyckeltal och få bonus. 

 

 Kan man se en tydlig koppling mellan de nyckeltal ni använder och ert uppdrag 

och era mål? 

Absolut, det är som handen i handsken. Sedan kan man ju ifrågasätta vissa av de politiska 

målen, för det känns ibland som om de bara är tagna ur luften, att det är någon som tycker att 

det verkar lite kul men inte förstår sammanhanget inne i vården. Vi levererar den här 

produkten för att politikerna vill det, det är ointressant om vi tycker att det är helt åt pipan. 

Det finns en del nyckeltal som jag funderar lite på hur de har tänkt, det är framförallt de 

förebyggande insatserna. Det här att vi ska hålla på och tjata på folk med åtgärder om de är 

för feta, röker för mycket och dricker för mycket. Jag tycker att det är den personliga 

integriteten som politikerna är för mycket inne och fingrar på även om vi är för feta, röker för 

mycket och dricker för mycket. Visst är det bra med upplysning men jag vet inte om det ska 

vara så stor del av vårt uppdrag att uppfostra hela Stockholms befolkning. Jag har lite 

funderingar om man inte ska arbeta mera med andra aktörer i samhället i sådana fall. Detta är 

min mycket personliga uppfattning. Min personliga uppfattning är att det tar för mycket tid 

för våra doktorer att dokumentera, tid som vi skulle kunna ägna åt annat. 
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 Vilka beslut tas med hjälp av nyckeltal? 

Vi gör en plan över hur vi ska nå de här målen, det gör vi genom våra balanserade styrkort 

och handlingsplaner. Vi har uppföljning varje månad vad gäller det ekonomiska perspektivet, 

om vi ligger plus eller minus. Vi tittar på om vi gör det vi ska göra och om våra nyckeltal ser 

bra ut. Var tredje månad gör vi en avstämning så att vi inte i november får panik över att året 

snart är slut. Vi har precis följt upp alla resultat för mars så nu ser vi var vi behöver dra åt 

skruvarna någonstans för att gå i mål även i år och öka produktiviteten. 

 

 Hur stor del av besluten för verksamhetsstyrningen styrs av nyckeltalen?  

- Hur stor roll spelar nyckeltalen när ni tar ett beslut? 

Hundra procent, det är ju dit vi måste. Vi måste nå två procents produktivitet och vi måste ha 

en ekonomi i balans. Vi måste nå de här målen, det är ju det som styr helt och hållet. Det ställs 

höga krav på personalen idag och primärvården kommer att få ännu större krav med ökade 

öppettider och med andra specialister än specialister i allmän medicin. 

 

 Får ni ut tillräckligt med information från nyckeltalen för att kunna fatta 

beslut? 

Absolut, de är heltäckande. Men kanske inte alltid väl genomtänkta. 

 

 Hur följer ni upp den information som ni får ifrån nyckeltalen? Hur ofta? 

Vi har vår informationsläkare som kontinuerligt tittar på våra förskrivningar av läkemedel; 

hur vi förskriver, att vi förskriver det vi ska förskriva och inte något annat, att vi inte ändrat 

vårt förskrivningsmönster. Det kan vara till exempel antibiotika som inte ska vara något 

allena saliggörande för alla patienter som kommer in med ont i halsen, vi ska ju inte skriva ut 

ett enda recept med antibiotika. Det är sådana uppföljningar som vi gör hela tiden för det finns 

uppsatta mål inom SLL. Vi måste följa Kloka Listan till 85 procent. Det är ett otroligt 

reglemente som vi måste följa och det är inget fritt liv där man kan göra som man vill. Det är 

planering och styrning som vi ska följa samt hård uppföljning och kontroll. Vitet kan bli på 

tvåhundratusen till trehundratusen kronor på ett år, 310 000 kronor kan vi få i max-bonus. 
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 Är nyckeltalen jämförbara mellan liknande verksamheter? 

Ja, det är lika för alla och de jämförs hela tiden. Inom koncernen får man se hur alla 

verksamheter ligger till. 

 

 Upplever du att arbetet med nyckeltalen är meningsfullt? 

- Ger de en korrekt bild av verksamheten? 

Ja, utifrån de politiska målen och vårt uppdrag. Vissa insatser är bestämda och det är ju bara 

att följa. Vi är skattefinansierade och har ett uppdrag, det uppdraget måste vi anpassa oss till 

vad det gäller ekonomi, personal och allt annat. De politiska tongångarna är att primärvården 

kan allt, de levererar allt du vill ha. De påstår att det som finns på vårdcentralerna är oxfilé 

hela tiden men vi får bara resurser till varmkorv, utan bröd, ketchup och senap. Det gäller för 

oss att få patienterna att känna att de får oxfilé och inte varmkorv. Det tär på personalen så det 

spelar ingen roll hur fina nyckeltalen är utan det är arbetsmiljön som kan kännas tuff ibland 

med alla krav från politiker och befolkningen. Patienterna kommer med önskelistor med vilka 

undersökningar de vill ha genomförda, men om det är adekvat eller inte är för patienten 

ointressant. Det kan vara en svår balans för läkaren att få patienten att känna sig nöjd när han 

eller hon går ut därifrån. Både i bemötande och omhändertagande ska patienten känna sig 

delaktig i besluten. Det är a och o att vårdpersonal kan kommunicera på ett sådant sätt att 

även om patienten inte har en enda dag med medicinsk utbildning ändå ska förstå vad det 

innebär att vara eller inte vara delaktig i vården. Bemötandefrågan ägnar man minst tid åt, jag 

önskar att det fanns mer nyckeltal på sådant. 

 

 Kan ni använda er av nyckeltal i en större utsträckning än vad ni gör idag?  

- I så fall på vilket sätt? 

Jag vet inte, det är tveksamt. Jag tror att det är svårt att se ytterligare dimensioner i 

nyckeltalen. Vi har väldigt mycket redan, så fler skulle inte kännas seriöst. 
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4.2 Vårdcentral B 

Vårdcentral B är belägen inom området för Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö. 

 Vilken typ av styrning har ni? 

Man kan väl säga att vi har både mål- och resultatstyrning. I ekonomiska termer så har vi 

resultaträkning som vi budgeterar varje år, vi gör en årsbudget som styr mot noll i vårt fall. 

Det ska vara ett nollresultat eller bättre möjligen. I princip ska vi producera vård för de pengar 

som vi tjänar in. Budgeten följer vi sedan upp månatligen. 

 

 Vilka nyckeltal använder ni er av i er verksamhetsstyrning? 

Vi har flera måltal inom verksamheten såsom patientnöjdhet, rent medicinska mål och 

kvalitativa mål som våra beställare vill följa upp. Det är väldigt besöksorienterat här i 

Stockholm. Vikten mellan besöksersättning och kapitering alltså ersättning per listad väger 

tyngre här i Stockholm än på andra ställen. Tillgänglighet är ett målmått, till exempel ska 

patienten kunna ringa till vårdcentralen och komma i kontakt med sin vårdcentral på samma 

dag för rådgivning. Och patienten ska kunna få en läkartid inom fem dagar. Beställarna har 

även produktionsmål, mål om rent medicinska resultat. Det kan exempelvis vara att BMI ska 

mätas på diabetiker och hypotoniker, under året ska 90 procent av alla som har diabetes få ett 

BMI-tal uträknat. Dessa mål är även kopplade till bonus och vite. Uppfyller vi under en nivå 

så får vi vite och har vi över så kan vi få bonus. Vi har 18 kvalitetsindikatorer som fungerar 

som styrtal på vårdcentralen. Vi har även nyckeltal på kostnadssidan, det är kostnader för 

medicinsk service, lab. och röntgen till exempel. Så det är inte bara på intäktssidan som vi har 

nyckeltal. Ett nyckeltal som är viktigt är bemanningskostnaden per besök, inom primärvården 

brukar man säga att kostnaden för personal utgör 70 procent av våra kostnader. Vi använder 

oss inte så mycket av finansiella nyckeltal eftersom vårt finansiella mål är nollresultat. Vi har 

inget avkastningsmål. Vi har ett produktivitetsnyckeltal att vi ska öka besöksproduktiviteten 

med två procent varje år, det blir som ett indirekt finansiellt nyckeltal. Vi har 

produktivitetsberäkning där vi mäter kostnader och viktar mot besöken och får då fram en 

produktivitetsförändring. 
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 Vem har bestämt vilka nyckeltal som ska användas?  

Vi har dels några grundläggande som vi ska rapportera i bokslut och så kostnad per besök och 

den typen av nyckeltal. Annars gör vi nog rätt mycket själva på varje vårdcentral. Varje 

vårdcentral kan följa upp, bestämma att de ska följa upp specifika nyckeltal. Mot våra 

beställare ligger kvalitetsindikatorerna som grund.   

 

 Vad är syftet med nyckeltalsanvändningen? 

- För vem är talet intressant? 

- När är talet intressant?  

Syftet är att få en indikation på om vi är effektiva och för att kunna bench-marka oss med 

andra jämförbara verksamheter. Att vi har samma nyckeltal gör att vi kan få en referens till 

hur vi ligger jämfört med andra och för att få fokus på resultatuppfyllelse. Till exempel är 

besök per läkare någonting som relaterar till vår ekonomiska framgång eftersom vi får betalt 

för varje besök. Har vi ett lågt antal besök per läkare så har vi förmodligen en dålig ekonomi 

också. Våra beställare är främst intresserade av de medicinska prestationerna och att vi 

uppfyller mål som tillgänglighet. Det har blivit alltmer intressant för alla eftersom vi har en 

egen ekonomi där verksamhetschefen har fullt resultatansvar. Och ska man få med sig 

medarbetarna i arbetet så krävs det att man kommunicerar med de här nyckeltalen allt 

emellanåt, men det kan variera mellan olika vårdcentraler. Ligger man bra till så behöver vi 

kanske inte fokusera lika ofta på det. 

 

 Kan man se en tydlig koppling mellan de nyckeltal ni använder och ert uppdrag 

och era mål? 

Ibland gör man väl det. Det är väl inte alltid så, men en ekonomi i balans och de ekonomiska 

nyckeltalen hänger ihop rätt väl. De 18 kvalitetsindikatorerna är på en annan nivå på något 

sätt, de har ju inget med ekonomin att göra utan det är rent medicinskt. Det kan till exempel 

vara telefontillgänglighet som ska ligga över 85 procent. Det är så att alla patienter ska kunna 

ringa och komma fram till vårdcentralens TeleQ-system där de lämnar meddelande och sedan 

bli uppringda inom 90 minuter. Den här typen av nyckeltal kan generera bonus och vite som 

vårdcentralen får på årsbasis. Högst två procent av vår totala ersättning kan bli bonus. 
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 Vilka beslut tas med hjälp av nyckeltal? 

Det kan vara till exempel vara att vi måste öka på besöken, att varje doktor måste ha ett besök 

till per dag eller fem till per vecka för att vårdcentralen ska få en ekonomi i balans. Om vi har 

en ekonomi som inte är i balans utan att det finns ett underskott så tittar vi på orsaken och 

sedan får vi göra någonting åt det antingen på kostnadssidan eller på intäktssidan. 

Kostnaderna per besök måste minska och det kan vi göra genom att antingen dra ner på 

kostnaderna eller öka antal besök. 

 

 Hur stor del av besluten för verksamhetsstyrningen styrs av nyckeltalen?  

- Hur stor roll spelar nyckeltalen när ni tar ett beslut? 

En del av genomgångarna av nyckeltalen som vi har under året leder till ett underlag som 

innebär att vi kan fatta beslut, utfallet av nyckeltalet. 

 

 Får ni ut tillräckligt med information från nyckeltalen för att kunna fatta 

beslut? 

Ja, jag tror det. Alla nyckeltal fungerar inte som underlag till besluten, men jag tror att det 

ökar hela tiden. 

 

 Hur följer ni upp den information som ni får ifrån nyckeltalen? Hur ofta? 

Under året följer vi upp kvalitetsindikatorerna, men det är framförallt en gång per år som vi 

jobbar med dem, att de är i sin ordning. De nyckeltal som är mer knutna till den egna 

verksamhetens uppfyllelse följs upp månadsvis, det är besök per läkare och besök per 

sjuksköterska. De sätter vi upp själva och följer vi upp månatligen. Varje kvartal gör vi 

uppföljningar och ligger vi under på ett nyckeltal så blir det extra fokus på det, på vad det är 

som gjorde att vi hamnat under målet. Det kan variera över tiden vilket nyckeltal 

vårdcentralen följer upp, beroende på olika faktorer så följer man upp ett tal ena året och ett 

annat ett annat år. 
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 Är nyckeltalen jämförbara mellan liknande verksamheter? 

Ja, det är så bra kvalitet på data så det är jämförbart och man kan jämföra sig. Det finns alltid 

en risk för felkällor, men vi har ändå kommit så långt att de är minimerade och att det är 

jämförbart. Det görs uppföljningar där alla vårdcentraler är med, det är ungefär 60-70 olika 

vårdcentraler man kan jämföra mellan. Jämförelse kan göras över tid med en vårdcentral eller 

mellan olika vårdcentraler. 

 

 Upplever du att arbetet med nyckeltalen är meningsfullt? 

- Ger de en korrekt bild av verksamheten? 

Det är meningsfullt för att säkerställa att verksamheten fungerar effektivt. Man får kritiskt 

värdera och fundera över om nyckeltalen ger en korrekt bild av verksamheten. Oftast tycker 

jag att det gör det. Enskilda nyckeltal säger inte sanningen, utan det är ett utsnitt av någonting, 

om man lägger ihop alla nyckeltal och tittar på det totalt sett så får man en väldigt bra bild 

som beskriver hur pass framgångsrik en vårdcentral verkligen är. Jag har ingen uträkning men 

jag skulle tro att det finns rätt starka samband mellan patientnöjdhet, ekonomi i balans och 

medicinska framgångsfaktorer. Jag upplever att de vårdcentraler som har hög patientnöjdhet 

även lyckas väl med de medicinska kvalitetsindikatorerna. 

 

 Kan ni använda er av nyckeltal i en större utsträckning än vad ni gör idag?  

- I så fall på vilket sätt? 

Ja, fler än vad vi gör officiellt. Nu använder väl en del vårdcentraler rätt så många av 

nyckeltalen, det finns dock en fara i att använda för många så det bästa vore nog att det 

jobbades fram ett begränsat antal som var mest relevanta och som beskriver verksamheten på 

det mest utvecklande sättet. Så där finns väl en del jobb att göra, på en övergripande nivå. 
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4.3 Vårdcentral C  

Vårdcentral C är belägen inom området för Sjukvårdsutskott Söder. 

 Vilken typ av styrning har ni? 

Vi försöker att köra målstyrning, men det beror på vad det är i det stora och det lilla. Det 

beror även ur vems perspektiv man tittar också. Vi är en landstingsägd verksamhet, en 

resultatenhet inom SLSO och de har rätt långtgående befogenheter. I princip är kravet att se 

till att gå ihop sedan får vi göra som vi vill ungefär. Kanske lite raljant uttryckt men lite så är 

det. Det är en sorts målstyrning som ska visa svarta siffror på sista raden. Vi ska ha bra 

kvalitet bland annat och det är upp till den lokala ledningen utforma det. SLL är en jättelik 

organisation med många olika delar. Vi producerar vård och så finns det de som beställer vad 

som ska utföras. Beställarna är mer knutna till politiken, HSN och dess förvaltning. De har 

någonting som heter Uppdragsguiden, där det finns avtal som tecknas med vårdenheterna. I 

avtalet står till exempel om hur vi ska möta patienterna och om uppföljning. När det gäller 

just vårdcentraler så har vi någonting som kallas FFU enligt lagen om valfrihetssystem. Förut 

kallades den för Regelboken helt enkelt, det var den bok som vi hade att förhålla oss till, där 

stod alla regler. 

 

 Vilka nyckeltal använder ni er av i er verksamhetsstyrning? 

På årsbasis räknar vi på exempelvis självkostnader, det kan vara kostnad per patient, kostnad 

per besök i olika tappningar. Vi producerar besök av olika slag och det genererar en kostnad. 

Landstingets beställarorganisation har en uppföljningsmodell där de resonerar kring vilken 

effekt vården får, vilken kvalitet och vilken kostnad vården genererar. När vi ska styra så 

handlar det mycket om att styra på besök, att se till att alla tar det antal besök som vi satt upp 

som mål. Det är mål för att vi överhuvudtaget ska kunna gå runt. Det har inte så mycket med 

medicinsk kvalitet att göra men det får ju sidoeffekter som att vi får bra tillgänglighet. Tar vi 

många besök så är det lätt att få tid, det finns många tider att erbjuda. Så det blir positiva 

kvalitetseffekter, men det finns även farhågor om patienten får för kort tid hos doktorn och det 

känns stressigt för patienten och besöket blir dåligt. Patienten får då inte önskad kvalitet på 

besöket. Det är alltid en avvägning mellan dessa, vilket diskuteras mycket. 
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 Vem har bestämt vilka nyckeltal som ska användas?  

Det gör vi till stora delar själva. Det handlar om att visa svarta siffror på nedersta raden och 

hur vi kommer fram till det på varje enhet är lite upp till oss själva. Det är oftast den 

ekonomiansvarige som tar fram nyckeltalen, men i ledningsgruppen förs diskussionen om vad 

vi vill uppnå, vilket syfte vi har med någonting och hur vi ska få fram dem. I och med att det 

är sådan fokus på att inte gå back så handlar det mycket om produktionssiffror, vi har ju ett 

förhållandevis lätt ersättningssystem. Vi har folklistningspeng, patienten listar sig hos oss och 

vi får då en peng. Sedan får vi besökspeng också. Det är i huvudsak de två delarna det handlar 

om och självklart vill vi vara attraktiva så att patienterna väljer den här vårdcentralen. 

Listningspengen är mer trögrörlig medan besöksersättningen är mer snabbrörlig. Sitter du här 

och rullar tummarna så får du inga pengar, tar du många besök får du mycket pengar. 

 

 Vad är syftet med nyckeltalsanvändningen? 

- För vem är talet intressant? 

- När är talet intressant?  

Det är att verksamheten ska gå runt och för att vi ska uppnå våra kvalitetsmål. Vi jobbar med 

balanserat styrkort på verksamhetsnivå och där ingår tillgänglighet, vårdkvalitet och ekonomi. 

Dessa ska balanseras mot varandra. Och ligger vi pyrt till ekonomiskt då måste vi fokusera 

mer på ekonomidelen, det är kanske inte är det man egentligen vill arbeta med utan det ska 

bara fungera. Vi ska ha en ekonomi i balans, det ska gå runt och det är då vi ska arbeta med 

vårdkvalitetsfrågor, tillgänglighetsservicefrågor. Det är egentligen det som driver 

verksamheten framåt, inte att det är en massa pengar i slutet av året. Det är inte därför vi är 

här. Det är framförallt intressant för ledningen som styr, det är ju beslutsunderlaget. 

Nyckeltalen ger sedan feed-back till medarbetarna. Varje månad har vi arbetsplatsträffar där 

vi går igenom nyckeltalen. På vårdcentralen finns det olika yrkesgrupper såsom läkare och 

sjuksköterskor och de får feed-back både på hur det gått för gruppen och för den enskilda 

individen. 

 

 

 

 

 



42 

 

 Kan man se en tydlig koppling mellan de nyckeltal ni använder och ert uppdrag 

och era mål? 

Ja, det skulle jag vilja hävda. I vårt uppdrag finns en kvalitetsdel med punkter som vi måste 

uppnå. Vissa saker tycker vi är nonsens, det är ju saker som vi bara måste jobba med. Men 

vissa saker är ju rätt bra, de använder vi kanske också i vårt styrkort. Det är bra kvalitetsmål 

helt enkelt. 

 

 Vilka beslut tas med hjälp av nyckeltal? 

Allt skulle jag vilja säga. Det är inget jag funderat på men det vägs ju in hela tiden. Som 

cheferna brukar säga så tas inga beslut utan att ekonomin tillåter det. Alla beslut påverkar 

ekonomin på det ena eller andra sättet och skulle man bortse från det så är man nästan rökt. 

 

 Hur stor del av besluten för verksamhetsstyrningen styrs av nyckeltalen?  

- Hur stor roll spelar nyckeltalen när ni tar ett beslut? 

Stor del. Jag kan inte säga någon siffra men en stor del skulle jag vilja säga att det är. Det är 

någonting som man alltid har med sig. 

 

 Får ni ut tillräckligt med information från nyckeltalen för att kunna fatta 

beslut? 

Både ja och nej. Jag tycker att vi har en ganska realistisk syn på vad vi kan få ut av 

nyckeltalen. Det är ju ett beskrivande system, en förenkling av verkligheten. Man måste vara 

medveten om att det inte finns något system som beskriver verkligheten fullt ut för då är det 

ju verkligheten. 

 

 Hur följer ni upp den information som ni får ifrån nyckeltalen? Hur ofta? 

Vi har ledningsmöten varje vecka, arbetsplatsträffar en gång i månaden och sedan har vi 

större konferenser där vi går igenom hur vi lite mera strategiskt ligger till styrkortsmässigt. 
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 Är nyckeltalen jämförbara mellan liknande verksamheter? 

Meningen är att vi ska kunna jämföra oss med vårdenheter, men alla sitter och gör sina egna 

tolkningar utifrån fördelningar och då blir det enligt min mening bara rappakalja av de här 

nyckeltalen i alla fall. Framförallt de finansiella nyckeltalen. Det är svårt när en vårdcentral 

kanske har mer än ett uppdrag. Vi har flera uppdrag och beroende på vad jag väljer att fördela 

på så får jag ju olika siffror. Det kan vara vad jag väljer att visa, så att jämföra på det sättet 

blir inte riktigt meningsfullt. 

 

 Upplever du att arbetet med nyckeltalen är meningsfullt? 

- Ger de en korrekt bild av verksamheten? 

De vi tar fram själva är ju meningsfulla annars skulle vi ju sluta ta fram dem. Ibland 

efterfrågas det nyckeltal från landstinget som kan de vara mindre meningsfulla, det är 

någonting som de vill ha inrapporterat och då har vi inget val. Det känns inte meningsfullt. 

Vill de ha in ett nyckeltal så får de in ett nyckeltal, ägaren bestämmer helt enkelt. 

 

 Kan ni använda er av nyckeltal i en större utsträckning än vad ni gör idag?  

- I så fall på vilket sätt? 

Ja, det skulle man nog kunna göra. Det viktiga är ju att man kan kvalitetssäkra dem i så fall, 

det är väl det som kan vara problemet. Systemen är ju inte så jättelyckade alla gånger. Att få 

kvalitetssäkrad data är inte alltid en självklarhet. Kan man inte kvalitetssäkra data så kan man 

ju inte lita på siffrorna och då kan man ju inte grunda sina beslut på dem heller. Så det jobbas 

en hel del med att få data som man faktiskt kan känna att ja, det här är sanningen! 
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5 Analys 

I följande kapitel analyseras den data som samlats in, det vill säga att här får utvalda teorier 

och sekundärdata möta empirisk data. Jämförelser görs med respondenternas svar samt med 

uppsatsens angivna teorier och modeller. 

I och med paradigmskiftet och spridningen av NPM började allt fler offentliga verksamheter 

förändra sina organisationer och sin typ av styrning (Almqvist 2012). De flesta svenska 

offentliga organisationer använder sig numera av mål- och resultatstyrning. Med hjälp av 

modeller för styrning kan de offentliga verksamheterna uppnå sina mål (Rothstein 2001; 

Norrlid & Törnvall 2010).  

För att skapa en bild över hur styrningen på offentliga vårdcentraler i SLL kan se ut inleddes 

intervjuerna med bakgrundsfrågor om vilken typ av styrning de har på respektive vårdcentral. 

Mål- och resultatstyrning är den typ av verksamhetsstyrning som samtliga vårdcentraler i 

studien använder sig av. Av SLSO får de uppdrag och mål som de ska uppnå under året. 

Fokus ligger på att vårdcentralerna ska uppnå målen och inte på hur de gör för att uppnå 

målen. Styrningen inom de olika vårdcentralerna ser därför lite olika ut. Två av 

vårdcentralerna berättar att de använder sig av styrkort fast i olika utsträckning. VCA 

använder sig av balanserade styrkort både på klinik- och medarbetarnivå medan VCC 

använder sig av det endast på kliniknivå. Där använder de sig av nyckeltal även på 

medarbetarnivå för att kunna följa upp och planera verksamheten. VCA berättar i intervjun att 

de även arbetar med ett strukturerat ledningssystem med rutiner för verksamheten och den 

enskilde medarbetaren. SLSO styr i viss mån vad vårdcentralerna ska fokusera sin verksamhet 

på under året, det kan exempelvis vara förebyggande insatser och demens. Genom FFU får 

vårdcentralerna direktiv om hur verksamheten ska läggas upp bland annat i form av 

öppettider, kompetens, miljö och uppföljning. Vårdcentralerna har härmed beskrivit första 

steget av Modell över styrprocessen, där uppdraget identifieras och verkar som utgångspunkt 

för verksamheten (Norrlid & Törnvall 2007). 

Enligt Sannerstedt (2001) kan verksamheter styras genom direkt- och indirektstyrning. I 

intervjuerna med VCA och VCC framkommer det att vårdcentralerna styrs både direkt och 

indirekt av beställaren SLSO. Direktstyrningen sker när SLSO med hjälp av FFU och 

Uppdragsguiden skriver avtal med vårdcentralerna. I dessa underlag får vårdcentralerna 

direktiv om vad de ska uppnå till exempel att de ska ha en ekonomi i balans och en 
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telefontillgänglighet på över 85 procent. Indirekt genom att exempelvis tilldela 

vårdcentralerna resurser i form av pengar och genom att bestämma hur bemanningen ska se ut 

på vårdcentralen. Resurserna som vårdcentralerna tilldelas är beroende på hur många patienter 

som finns listade och hur många besök som de utför. Detta kan kopplas till första steget, 

Anskaffning och systematisering av information, i Ett system för verksamhetsstyrning där 

verksamheten samlar in information om vilka de ekonomiska och fysiska förutsättningarna är 

för framtiden. Verksamheten försöker sedan planera och styra så effektivt som möjligt utifrån 

dessa förutsättningar (Lantz 2008). 

Det finns olika slags nyckeltal; finansiella och icke-finansiella nyckeltal (Grönlund, Tagesson 

& Öhman 2010) samt kvantitetsnyckeltal som “antal patient per läkare” och kvalitetsnyckeltal 

som “antal återkommande patienter” (Catasús, Högberg & Johrén 2012). Typen av 

verksamheten utgör vilket nyckeltal som ska användas i verksamhetsstyrningen. Hälso- och 

sjukvård tillämpar främst icke-finansiella nyckeltal i sin styrning för att hantera både inre och 

yttre effektivitet. Ett av nyckeltalens syfte är att skildra verksamhetens olika delar. De olika 

delarna av verksamheter har varierande förutsättningar vid användning av nyckeltal (Catasús 

et al. 2008). Vårdcentralerna i studien använder sig av både kvantitets- och kvalitetsnyckeltal. 

Exempel på kvantitetsnyckeltal för VCC är kostnad per patient och kostnad per besök medan 

tillgängligheten är ett exempel på kvalitetsnyckeltal. De kvantitetsnyckeltal som VCB 

använder sig av är exempelvis bemanningskostnad och kvalitetsnyckeltalen är bland annat de 

18 kvalitetsindikatorerna och patientnöjdhet. Inom SLL är det stort fokus på 

besöksorienterade nyckeltal anser både VCB och VCC, kanske större än i övriga landet. 

Sambandet mellan en del av nyckeltalen beskrev VCC på ett tydligt sätt med exemplet att 

ökas besöken per läkare så ökar även tillgängligheten. Den stora skillnaden mellan 

deltagarnas uppfattning om nyckeltal är när det talas om hur stor möjlighet de har att påverka 

vilka nyckeltal som ska användas. VCA anser att de inte alls kan påverka vilka nyckeltal som 

ska tas fram medan VCB och VCC tycker att de arbetar fram en stor del själva av nyckeltalen 

men att de även har ett antal som de rapporterar till beställarna. Alla tre vårdcentraler ansåg 

att nyckeltalen främst var intressanta för de som bestämmer, med andra ord SLL och SLSO. 

Ett viktigt mål för verksamheter är att öka effektiviteten så att de får ut så mycket som möjligt 

för de resurser som de tilldelats (Söderlund & Tell 2012). Enligt SKL mäts produktiviteten för 

att visa effektiviteten på vårdcentraler. Produktiviteten är därmed ett icke-finansiellt nyckeltal 

som har till syfte att visa resultatet, inte vinsten. Både VCA och VCB berättade under 

intervjuerna att de har krav på sig att med befintliga resurser öka produktiviteten med två 
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procent varje år. Enligt dem är detta ett av de två indirekta finansiella nyckeltal som de 

använder, det andra är ekonomi i balans där verksamheten ska gå plus-minus noll.  

För att SLL ska kunna följa upp vårdcentralernas mål och riktlinjer använder de sig av 

kvalitetsindikatorer som är en form av nyckeltal. Nyckeltalen blir ett resultatmått som i sin tur 

påverkar styrmåtten. Liknande som i Modell över verksamhetsstyrning använder sig 

vårdcentralerna av resultatmått från tidigare perioder för att arbeta fram styrmått för 

kommande period. Beroende på vilken struktur och vilka förutsättningar som vårdcentralerna 

har så använder de sig av olika styrmått (Catasús et al. 2008). Likaså under andra steget i 

Modell över styrprocessen arbetas nyckeltal och mål fram som underlag för att kunna styra 

och följa upp verksamheten (Norrlid & Törnvall 2007). 

Åsikterna skiljer sig mellan respondenterna när det gäller om de kan använda nyckeltal i 

större utsträckning än vad de gör idag. Enligt VCA så skulle det vara svårt, antalet skulle bli 

för stort och det skulle inte kännas seriöst. De två övriga kan se en fördel av att använda 

nyckeltal i större utsträckning om det går att få fram relevanta och kvalitetssäkrade nyckeltal 

som beskriver verksamheten på ett bra sätt, men att det krävs ett omfattande arbete för att få 

fram dessa. 

Offentliga verksamheter lägger en del av sin fokus på jämförelser under arbetsprocessen. På 

initiativ från staten har nyckeltal arbetats fram för att underlätta dessa jämförelser (SOU 

2001:75).  Jämförelserna underlättas även genom att verksamhetsledningarna har Kommun- 

och databasen till sin hjälp (SOU 2005:110). Jämförelserna fungerar också som hjälpmedel 

vid verksamhetsstyrningen (SKL & Socialstyrelsen 2012). I Modell över styrprocessen, under 

sjätte steget, anses nyckeltal fungera som ett hjälpmedel för att jämföra liknande verksamheter 

och även över tid (Norrlid & Törnvall 2007). Detta kan delvis kopplas till vad deltagarna sagt 

under intervjuerna där de hävdade att jämförelser görs över tid eller mellan olika 

vårdcentraler. VCA och VCB ansåg att nyckeltalen var jämförbara både inom och mellan 

verksamheter medan VCC menade att nyckeltalens syfte är att man ska kunna jämföra olika 

verksamheter men att alla har sina egna tolkningar. VCC ansåg att det är svårt att jämföra 

mellan vårdcentraler som har mer än ett uppdrag eftersom resultaten beror på hur 

verksamhetscheferna fördelar sina resurser. 

Nyckeltalen underlättar styrprocessen för beslutsfattare genom att de skapar 

målformuleringar, lägesanalyser och ger beslutsfattaren en helhetsbild av verksamheten 

(Norrlid & Törnvall 2007). Enligt Grönlund, Tagesson och Öhman (2010) använder sig 
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verksamheter av icke-finansiella nyckeltal i internstyrningen för att göra den mer effektiv. 

Nyckeltalen har en mycket stor betydelse vid verksamhetsstyrningen anser VCA och VCC. 

Hos VCA gör verksamheten kontinuerliga uppföljningar med stöd av nyckeltalen för att se 

hur de ligger till i förhållande till de mål som satts upp. Ligger de sämre till på något av målen 

så får de anpassa sin verksamhet så att målen kan uppnås. Även VCB uppgav i intervjun att 

om ekonomin inte är i balans så söker de orsaken till det och beslutar sedan vilka åtgärder 

som måste vidtas.  

VCA anser att det är målen som styr verksamheten helt och hållet. Det framkommer under 

intervjun att VCB är av liknande åsikt med att det är de 18 kvalitetsindikatorerna som är 

styrtal på varje vårdcentral. Kvalitetsindikatorerna anses som ett slags nyckeltal. Och 

genomgångarna de har av nyckeltalen under året fungerar som beslutsunderlag för den 

fortsatta styrningen. Alla nyckeltal som de använder i sin verksamhet fungerar dock inte som 

beslutsunderlag i verksamhetsstyrningen. Även VCC anser att nyckeltalen fungerar som 

beslutsunderlag för ledningen när de planerar sin verksamhetsstyrning, att det är något de 

alltid har med sig när beslut ska tas. VCC menar även att alla beslut som tas påverkar 

ekonomin och skulle de inte titta på nyckeltalen när de styr sin verksamhet så skulle 

verksamheten inte fungera i längden, det finns där ett tydligt samband mellan nyckeltal och 

styrning. Detta kan kopplas till steg tre och fyra i Modell över styrprocessen där 

verksamheterna använder sig av nyckeltalen för att först se hur verksamheten förhåller sig till 

de uppsatta målen och utifrån det tar sätter upp en handlingsplan för vidare aktiviteter. Även i 

Modell över verksamhetsstyrning kan vi se att nyckeltal spelar stor roll för styrningen. För att 

kunna se hur besluten påverkar resultatet använder sig verksamheten av nyckeltal. Likaså i 

sista steget i Ett system för verksamhetsstyrning används nyckeltal från föregående period för 

att ta beslut om hur framtidens verksamhetsstyrning ska se ut. 

Det går även att dra paralleller till mobiliserande nyckeltal där ledningen använder sig av 

nyckeltal för att styra personalen i den riktning som de önskar. På samtliga vårdcentraler i 

studien har personalen mål som de ska uppfylla exempelvis antal besök per vecka. På detta 

sätt ser ledningen till att verksamheten går runt, att verksamheten presterar så mycket som den 

ska. VCB framhåller precis som Hall, Holt & Purchase (2003) gör i sin artikel att det är 

viktigt att prata och skapa ett engagemang hos medarbetarna kring nyckeltalen för att få med 

sig dem i arbetet med att förbättra verksamhetens resultat. Likaså Norrlid och Törnvall (2007) 

menar att det gagnar verksamheten och dess möjligheter att uppnå uppsatta mål om 

medarbetarna är engagerade.  
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Nyckeltal är som ett stöd för och hjälper beslutsfattare att fatta beslut (SOU 2001:75; Norrlid 

& Törnvall 2007). Vid frågan “Ger nyckeltalen tillräckligt med information för att beslut ska 

kunna fattas” har samtliga vårdcentraler visat en positiv inställning. Samtidigt sa de att alla 

nyckeltal kanske inte är så väl genomtänkta så att de kan fungera som underlag för 

beslutsfattande. Endast ett nyckeltal säger inte så mycket enligt VCB utan det behövs ett 

samspel mellan flera nyckeltal för att få en korrekt bild av verksamheten för att kunna se hur 

effektiv verksamheten är. VCC menade att nyckeltal är bara en förenkling av verkligheten och 

vissa beslut kan inte baseras på dessa nyckeltal. VCC menade fortsättningsvis att vissa 

nyckeltal efterfrågas av ägaren och det är då bara ägaren som är intresserad av just dessa 

nyckeltal, de känns mindre meningsfulla för verksamheten. En del av nyckeltalen tar 

vårdcentralerna endast fram för att politikerna begär det och det spelar ingen roll om det 

gagnar vårdcentralerna eller inte, utan det är bara att ta fram dem. Denna förklaring stämmer 

med legitimerande nyckeltal där organisationen lyfter fram vissa nyckeltal men medarbetarna 

ser inte någon fördel med användningen av just de nyckeltalen (Catasús et al. 2008). 

Sista steget i Ett system för verksamhetsstyrning av Lantz (2008) visar att återkoppling och 

uppföljning av insamlade information har avgörande betydelse för verksamhetens framgång. 

Enligt steg två i Modell över styrprocessen räknas nyckeltal som ett instrument som kan 

utföra uppföljningen och kontrollera styrningen. Uppföljningen kan ske månatlig eller var 

fjärde månad (Norrlid & Törnvall 2007). På VCB utför de uppföljningar på sina egna mål 

varje månad, uppföljning av nyckeltalen varje kvartal och kvalitetsindikatorerna en gång per 

år, om de ligger under målen så ska de fokusera på orsaken, medan på VCC har de 

ledningsmöte varje vecka, arbetsplatsträffar en gång i månaden samt större möten där de 

analyserar läget mer strategiskt. På VCA har de kontinuerlig kontroll av 

läkemedelsförskrivningar och förändringar i förskrivningsmönstret samt att de måste följa 

Kloka Listan till 85 procent. Kontrollerna och uppföljningarna är ett krav från SLL vilket 

innebär att vårdcentraler inte kan göra vad de vill. Dessa kontroller och uppföljningar medför 

både bonus och vite beroende på hur de har lyckats med sina insatser utifrån 

kvalitetsindikatorerna. Enligt Catasús et al (2008) är detta ett av sex syften som nyckeltal har 

och kallas för belöningsnyckeltal.  
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6 Slutsats och diskussion 

Syftet med vår uppsats var att jämföra hur tre vårdcentraler i SLL arbetar med nyckeltal i sin 

verksamhetsstyrning. I studien framkom det att till stor del såg det likadant ut med 

nyckeltalsanvändningen på de olika vårdcentralerna. Vårdcentralerna har mål för kvalitet och 

resultat uppsatta för verksamheten, dessa sätts dels upp av landstinget och dels av ledningen 

på varje vårdcentral. Samtliga vårdcentraler uppgav att de använde sig av mål- och 

resultatstyrning i sin verksamhet och att dessa mål och resultat bygger på nyckeltal. Främst är 

det icke-finansiella nyckeltal som de arbetar med, de nyckeltal som skulle kunna räknas som 

finansiella är ekonomi i balans och produktionsökning på två procent per år men 

respondenterna anser inte att detta är rena finansiella nyckeltal. Varför de använder sig mest 

av icke-finansiella beror troligen på att de inte är vinstdrivande organisationer. Samtliga 

vårdcentraler använde sig av icke-finansiella nyckeltal i form av kvalitetsindikatorer. Utöver 

dessa kvalitetsindikatorer använde de sig även av andra nyckeltal som de själva tagit fram 

och som de ansåg förde verksamheten framåt. På två utav vårdcentralerna använde de till 

exempel balanserat styrkort för att kunna vikta de olika nyckeltalen mot varandra och för att 

använda som handlingsplan. Besöksrelaterade nyckeltal är av stor vikt inom landstinget och 

alla tre vårdcentraler lyfte fram dem, främst var det tillgänglighet och besök per läkare som 

de tog upp. 

Vårdcentralernas förutsättningar är väldigt lika med listningspeng och samma nivå på 

ersättning för varje patientbesök samt att de styrs av samma regler och dokument. Ändå 

skiljde det sig väldigt mycket åt mellan hur stort handlingsutrymme de ansåg att de har i 

arbetet med nyckeltalen. Spannet gick från en vårdcentral som ansåg att de inte hade någon 

inverkan alls till en annan som ansåg att de själva kan bestämma vilka nyckeltal som skulle 

användas. Här ställer vi oss frågan hur det kan skilja sig så mycket mellan uppfattningarna 

när förutsättningarna är så pass lika? Detta kan bero på vilket sjukvårdsutskott de skrivit avtal 

med eller hur väl de uppnått tidigare mål och resultat. Om vi hade fått fler vårdcentraler att 

ställa upp på intervju hade vi förmodligen kunnat finna orsaken till varför deras upplevelser 

var så olika. 

Varje vårdcentral arbetar med 18 kvalitetsindikatorer som har tagits fram för att kunna 

jämföra verksamheter av samma slag inom landstinget och mellan olika landsting i landet. 

Det går även att se hur den enskilda verksamheten har förändrats över tid. Vårdcentralerna 

var medvetna om och använde sig av jämförelser framför allt med den egna verksamheten 
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över tid. Hur tillförlitliga jämförelserna var rådde det dock delade meningar om. Två ansåg 

att de fungerade väl medan en tredje ansåg att det inte gick att jämföra verksamheter med 

flera uppdrag då utfallet var beroende på hur resurserna fördelats. Vårdcentralerna ansåg att 

många av kvalitetsindikatorerna kändes meningsfulla att rapportera och de kunde se 

kopplingen till uppsatta mål, men det fanns även de nyckeltal som kändes mindre 

meningsfulla. Dessa nyckeltal rapporterar vårdcentralerna ändå in för att landstinget och 

politikerna efterfrågar det. 

Nyckeltalen har en betydande roll vid verksamhetsstyrningen hos vårdcentralerna i studien. 

De användes dels för att se hur verksamheten står sig i förhållande till de mål som satts upp 

och dels som underlag för hur verksamheten ska styras i framtiden. Med hjälp av nyckeltalen 

tas beslut om den fortsatta verksamheten och vårdcentralerna i studien ansåg att nyckeltalen 

gav tillräckligt med information för att kunna fatta beslut. Enligt en av respondenterna skulle 

verksamheterna inte klara sig i längden om de inte tog nyckeltalen till sin hjälp. 

Genom hela studien kan vi se starka band till NPM med decentralisering och mål- och 

resultatstyrning och vi förstår att NPM har haft stor slagkraft inom den offentliga sektorn. 

Resultatet i studien är inte generaliserbart eftersom det är så pass få respondenter i studien, 

dock kan det diskuteras om validiteten ökar i och med att respondenterna tillsammans 

representerar 11 vårdcentraler. Till en stor del arbetar de olika vårdcentralerna lika med 

nyckeltal framför allt med de nyckeltal som initierats av stat och landsting. På de punkter där 

vårdcentralerna var av olika uppfattning skulle förmodligen ett mönster träda fram om det var 

fler respondenter.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Vårt förslag till fortsatt arbete är att även intervjua medarbetarna och inte bara ekonomi- och 

verksamhetschefer, dels för att kunna undersöka om deras uppfattningar skiljer sig åt vid 

arbetet med nyckeltal och dels för att öka validiteten med studien. I vår studie uppgav 

respondenterna att de inte kunde se nyttan med en del av nyckeltalen som de tar fram, utan de 

tar fram dem endast för att politikerna önskar det. Därför finner vi att det skulle vara 

intressant att även få med politikernas tankar och åsikter. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

 Vilken typ av styrning har ni? 

 Vilka nyckeltal använder ni er av i er verksamhetsstyrning? 

 Vem har bestämt vilka nyckeltal som ska användas?  

 Vad är syftet med nyckeltalsanvändningen? 

- För vem är talet intressant? 

- När är talet intressant?  

 Kan man se en tydlig koppling mellan de nyckeltal ni använder och ert uppdrag och 

era mål? 

 Vilka beslut tas med hjälp av nyckeltal? 

 Hur stor del av besluten för verksamhetsstyrningen styrs av nyckeltalen?  

- Hur stor roll spelar nyckeltalen när ni tar ett beslut? 

 Får ni ut tillräckligt med information från nyckeltalen för att kunna fatta beslut? 

 Hur följer ni upp den information som ni får ifrån nyckeltalen? Hur ofta? 

 Är nyckeltalen jämförbara mellan liknande verksamheter? 

 Upplever du att arbetet med nyckeltalen är meningsfullt? 

- Ger de en korrekt bild av verksamheten? 

 Kan ni använda er av nyckeltal i en större utsträckning än vad ni gör idag?  

- I så fall på vilket sätt? 

 


