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SAMMANFATTNING 

 

Titel:  Ersättning baserad på produktion  

En fallstudie om införandet av en ny styr- och ersättningsmodell i 

en offentlig organisation 

 

Nivå:   C -uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Jenny Lindell och Petra Sandén 

 

Handledare:  Per-Arne Wikström 

 

Datum:   2012 - Juni  

 

Syfte:  Företagens styrsystem tenderar att allt mer utvecklas till 

övergripande system som avser att generera stora mängder samlad 

information om organisationens olika verksamheter. Syftet med 

denna studie är att studera hur fördelning av ekonomiska resurser 

hanteras efter införandet av en ny styr- och ersättningsmodell i en 

offentlig organisation, hur implementeringsprocessen upplevts 

samt att beskriva vilka faktorer i implementeringsprocessen som 

kan påverka den praktiska funktionen för ett nytt system.                       

 

 

Metod:  Detta är en kvalitativ fallstudie. Empiriskt material har inhämtats 

genom intervjuer med respondenter från aktuell organisation. Detta 

material har sedan bearbetats, analyserats. Detta material framställs 

sedan i ett empiriavsnitt och knyts i en analysdel samman med 

relevant forskning inom ämnet. Våra egna reflektioner avseende 

detta framställs sedan i en avslutande diskussionsdel.  

 

Resultat & slutsats:  Det har i införandet av det nya systemet i den studerade 

organisationen återfunnits faktorer som påverkat modellens 

funktion i negativ riktning. Dessa har bidragit till att fördelning 

enligt modellens avsikter ej är möjliga att genomföra.   

Förslag till  

fortsatt forskning:  I denna undersökning har endast ett led inom en vald division 

studerats. Med fördel skulle fler led eller ytterligare ett led inom 

den andra divisionen studeras för att se om liknande förhållanden 

råder.   

 

Uppsatsens bidrag:  Denna studie avser att bidra till den studerade organisationens 

fortsatta utveckling avseende införande av nya system.  

 

Nyckelord: Resursfördelning, införande, implementering, kritiska faktorer, 

offentlig organisation.   



 
 

ABSTRACT  

  

Title:  Compensation based on production 

A case study on the introduction of a new 

governance and remuneration of a public organization 

 

Level:   Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author:   Jenny Lindell and Petra Sandén  

 

Supervisor:  Per-Arne Wikstrom 

 

Date:   2012 – June 

 

Aim:  Corporate control tends to be increasingly developed into a 

comprehensive system, intended to generate large amounts 

of aggregated information about the organization's various 

activities. The purpose of this thesis is to study how 

the distributions of financial resources are managed after the 

introduction of a new governance and remuneration of a public 

organization. It also aims to describe the factors in the 

implementation process that could affect the practical operation of 

a new system. 

 

Method:  This is a qualitative case study. All empirical material has been 

gathered through interviews with respondents from 

this organization. The information is then carefully processed 

and analyzed. This material is then produced in 

an empirical section and related to reliable and relevant research. 

Our own personal thoughts regarding our findings are then 

discussed in detail in the conclusion. 

 

Result & Conclusions:  Due to the introduction of the new system, the studying 

organization has relocated factors that have affected the function of 

the model in a negative way. This has contributed to an allocation 

of which affects the purpose of the model in a negative way, now 

resulting that it is not possible to follow thru with the purpose. 

Suggestions for  

future research:  In this study/examination, only one part within a selected division 

has been studied. To a clear advantage, more divisions or yet 

another section within that other division needs to be studied to see 

if same conditions applies. 

Contribution of  

the thesis:  This study intends to contribute to the studying organizations 

continuing to development of introducing new systems. 

 



 
 

Key words:  Resource allocation, implementation, critical factors, public 

organization.  

  



 
 

Förord 
 

 

Vår avsikt har varit att studera införandet av ett nytt ersättningssystem i organisationen 

Landstinget Gävleborg, att studera de faktorer i implementeringsprocessen som inom 

vetenskapen visat sig påverka det nya systemets fortsatta funktion. Vår ambition är att redovisa 

ett antal konkreta förslag i syfte att bidra till organisationens fortsatta utveckling.  

 

Texten inleds med en kort bakgrund till varför den nya styr- och ersättningsmodellen arbetats 

fram och införts. I följande metodavsnitt redogör vi för vårt tillvägagångssätt och motiverar våra 

val. För att ge läsaren en inblick i vad denna studie avser att belysa presenteras sedan en kort 

inblick i relevant teoretisk grund. Efter detta framställs vårt empiriska material som sedan knyts 

an till relevant forskning inom området. I en avslutande diskussion presenterar vi våra egna 

tankar avseende det som framkommit i analysen.  

 

Vi vill tacka medverkande respondenter i Landstinget Gävleborg för att de tagit sig tid att svara 

på våra frågor. Ett särskilt tack vill vi rikta till ekonomichefen då denne med stort engagemang 

stöttat oss i vårt arbete och försett oss med kontaktuppgifter och annat material. 

 

Vi vill också tacka vår handledare på Högskolan i Gävle för vägledning och goda råd. 

 

 

 

 

 

 

Jenny Lindell och Petra Sandén 
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1. Inledning  

Detta avsnitt ger en kort introduktion till det aktuella ämnet samt en bakgrund till varför den nya 

styr- och ersättningsmodellen arbetats fram och implementerats. I följande delar presenteras 

problemdiskussion, syfte, forskningsfrågor, avgränsning, textens disposition samt en definition 

av förekommande begrepp. 

 

Företagens styrsystem tenderar att allt mer utvecklas till övergripande system som avser att 

generera stora mängder samlad information om organisationens olika verksamheter. 

Företagsledare strävar enligt Lindvall (2001) efter att skapa en helhetsbild över företaget och 

med hjälp av den information som kan utläsas av systemet kunna styra organisationen mot 

önskade målsättningar. En avsikt i ett sådant system är också att kunna skapa effektiva processer 

inom företaget och utnyttja resurser på ett optimalt sätt. Chefer och ledare söker ett verktyg som 

kan hjälpa dem att identifiera kritiska punkter i exempelvis produktion och andra processer för 

att på så sätt kunna uppmärksamma och åtgärda brister i organisationen. På detta sätt kan 

företaget öka kvaliteten i sin produktion och i sina processer.   

 

Det är enligt Lindvall (2001) inte ovanligt att ett företag eller en organisation som ett led i 

utvecklingen beslutar sig för att uppdatera ett föråldrat eller ineffektivt styrsystem. Nah, Lau & 

Kuang (2001) skriver att det är vanligt att företag satsar stora ekonomiska kapital på att införa 

exempelvis nya, moderna mjukvaruprogram som genom att erbjuda en detaljerad helhetsbild 

över företaget skall skapa förutsättningar för att på ett optimalt sätt fördela företagets resurser i 

form av både material, mänskligt kapital, kapital et cetera. På detta sätt arbetar företaget för att 

minimera risken för att resurser förbrukas i ineffektiva processer. Det har i samband med 

införandet av nya styrsystem och liknande observerats att det många gånger är själva införandet 

av systemet som skapar förutsättningar för systemets funktion i praktiken. Bland annat lyfter 

Atkinson (2006) och Momoh, Roy & Shehab (2010) fram att en av de största svagheterna i ett 

strategiskt styrsystem kan härledas till just införandet. Det har visat sig att just införandet ofta 

misslyckas och kan vara en av orsakerna till att en stor del av de styrsystem som arbetas fram i 

organisationer faktiskt aldrig når ett införande.  
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Lindvall (2001) beskriver att det för att en organisation skall fungera på ett optimalt sätt är 

viktigt att det finns en för verksamheten väl anpassad styrning och att denna fungerar på ett 

tillfredsställande sätt. Styrningen av företaget eller organisationen måste verka som ett stöd till 

den strategi företaget valt att arbeta efter. 

  

1.1 Bakgrund till den nya styr- och ersättningsmodellen 

Landstinget Gävleborg har för att möta ökade kvalitetskrav tillsammans med krav på en ökad 

kostnadseffektivitet arbetat fram en ny styr- och ersättningsmodell, vilken skall fungera som ett 

underlag för organisationens interna fördelning av ekonomiska resurser. Landstinget Gävleborg 

är en politiskt styrd organisation och det är politikernas prioriteringar och målsättningar som 

ligger till grund för dess aktiviteter och därmed också ligger till grund för den framarbetade styr- 

och ersättningsmodellen. (Presentationsmaterial och Projektplan, Landstinget Gävleborg, 2011) 

  

Det har konstaterats att Landstinget Gävleborg har kostnader som tilltar i storlek i betydligt 

raskare takt än dess intäkter. Konkurrensen på marknaden gör att det krävs en ökad tillgänglighet 

för de offentligt finansierade sjukhusen för att patienterna inte skall välja andra privata aktörer. 

Den nya styr- och ersättningsmodellen skall verka som ett stöd i arbetet med att effektivisera 

bland annat de processer som förekommit kring organisationens tidigare fördelning av 

ekonomiska resurser. Den aktuella modellen skall också underlätta andra processer som 

exempelvis att tydliggöra ansvarsfördelning, hantera avvikelser, främja samverkan, stödja 

uppföljning och interna jämförelser. Det kommer också tack vare modellens möjligheter till 

mätningar på ett snabbt och enkelt sätt kunna framställas statisk fakta om de olika enheterna, 

exempelvis om vad de producerar samt vilka enheter som genererar intäkter respektive orsakar 

ökade kostnader. På detta sätt är det möjligt för ledningen att få en samlad bild av vilka enheter 

som fungerar väl samt vilka som eventuellt behöver åtgärder i något avseende. När ledningen får 

en sådan helhetsbild över sin verksamhet skapas goda förutsättningar för att hantera problem, i 

detta fall problemen med de i förhållande till intäkterna oproportionerligt ökande kostnaderna. 

Systemet verkar för att uppnå ökad ekonomisk balans och skapa en rättvisande bild av 

verksamheten. (Presentationsmaterial och Projektplan, Landstinget Gävleborg, 2011) 
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1.2 Problemdiskussion 

En implementering av ett nytt styrsystem i ett företag eller en organisation är en komplicerad och 

omfattande förändringsprocess (Lindvall, 2001). Det har visat sig att olika faktorer i en 

implementeringsprocess har betydelse för det nya systemets fortsatta funktion (Atkinson, 2006). 

Landstinget Gävleborg har nyligen infört en ny styr- och ersättningsmodell, vilken har visat sig 

inte tillämpas i den utsträckning som avsetts. Den divisionsinterna fördelningen av ekonomiska 

resurser och styrning av verksamheter och enheter upplevs inte möjlig att genomföra på grund av 

oklarheter om hur detta skall ske rent praktiskt. På grund av detta ansågs tillämpningen av den 

aktuella modellen tillsammans med implementeringsprocessen och dess kritiska faktorer 

relevanta att studera. På något sätt har problem uppstått och avsikten med denna studie är att 

försöka hitta eventuella orsaker till detta. Det anses väsentligt att studera hur ansvariga personer 

hanterat fördelningen av ekonomiska resurser samt hur implementeringsprocessen upplevts.  

  

1.3 Syfte  

Syftet är att studera hur fördelning av ekonomiska resurser hanteras efter införandet av en ny 

styr- och ersättningsmodell i en offentlig organisation, hur implementeringsprocessen upplevts 

samt att beskriva vilka faktorer i implementeringsprocessen som kan påverka det nya systemets 

praktiska funktion. 

                    

1.4 Forskningsfrågor 

 Hur har fördelningen av ekonomiska resurser hanterats efter implementeringen av en ny 

styr- och ersättningsmodellen i en offentlig organisation?  

 Hur upplevdes implementeringsprocessen? 

 Vilka faktorer kan påverka ett införande av ett nytt system? 

 

1.5 Avgränsning 

Landstinget Gävleborg är en stor och komplex organisation. Denna studie avser att behandla ett 

led i en division inom aktuell organisation. Med “ett led” avses, inom en division, ett 

verksamhetsområde med underliggande slutenvårdsenheter inklusive dess personal. Förutom 
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detta led har under arbetes gång även representanter ur projektgruppen inkluderats i studien. 

Vidare motivering till detta framkommer nedan i metodavsnittet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Division = Division (Divisionschef), VO = Verksamhetsområde (Verksamhetschef),  

VE, S = Vårdenhet Slutenvård (Vårdenhetschef)+(Medarbetare), VE, Ö = Vårdenhet Öppenvård (Vårdenhetschef)+(Medarbetare) 

Ett led inom en division =  

 

Figur 1: Ett led inom en division  

(Egen bearbetning över en mycket förenklad bild av en division.) 
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modellen då de inte fördelar resurser eller styr några verksamheter. De producerar inte heller 

några egna DRG-poäng, varför de inte kan räknas organisationens direkta produktion.   

  

Medarbetarna i den direkta verksamheten arbetar inte heller med den nya styr- och 

ersättningsmodellen på det sätt som cheferna gör. Motivet till att ändå ställa några korta frågor 

till dessa personer var se om informationen om, och införandet av, den aktuella modellen och 

dess tänkta effekter nått hela vägen ner i det studerade ledet, fram till de som faktiskt producerar 

de DRG-poäng som utgör fördelningsunderlaget. Det är av stor vikt att dessa personer känner till 

på vilket sätt deras arbete påverkar helheten och hur produktionen påverkar den ersättning 

enheten får. 
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1.6 Disposition 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INLEDNING 

Detta avsnitt ger en kort introduktion till det aktuella ämnet, en kort bakgrund till varför den nya styr- och 
ersättningsmodellen arbetats fram och implementerats. Sedan presenteras problemdiskussion, syfte, 

forskningsfrågor, avgränsning, disposition samt en definition av förekommande begrepp. 
 

METOD 

I metodavsnittet presenteras teoretiska och praktiska beskrivningar av ansatser, synsätt och metodiska 
tillvägagångssätt i syfte att skapa förståelse för de val och ställningstaganden som  

förekommit i samband med denna studie. 
 

TEORETISK PRESENTATION 

I detta avsnitt får läsaren en kort presentation av det teoretiska underlag som ligger till grund den  
kommande analysen. Denna teoretiska grund utvecklas sedan djupare i analysavsnittet. 

EMPIRI 

Detta avsnitt inleds med en presentation av aktuell organisation. Detta följs av en genomgång av DRG 
och den nya styr- och ersättningsmodellen. Sedan presenteras vårt insamlade empiriska material. 

ANALYS 

I detta avsnitt presenteras de områden i empiriavsnittet som ansetts mest tydligt framträdande.  
Dessa ställs sedan i relation till befintlig forskning inom aktuellt område. 

DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras de faktorer ur analysen som anses vara mest relevant och av  

störst vikt för den aktuella organisationen. Avslutningsvis presenteras egna reflektioner, en kort 
redogörelse för studiens bidrag och förslag till fortsatt forskning. 

 



14 
 

1.7 Definition av förekommande begrepp 

Denna studie vänder sig i första hand till personer som verkar inom det företagsekonomiska 

området. De personer som läser denna text förväntas därmed besitta grundläggande kunskaper 

om företagsekonomiska termer och begrepp, varför sådana inte definieras utförligt. Nedan 

presenteras dock begrepp som anses viktiga för att kunna följa resonemangen i just denna 

studie.  

 

 Implementering = Införande 

 Lyckad implementering = Ett införande som lyckas och bidrar till att det nya systemet 

fungerar väl efter införandet.   

 Misslyckad implementering = Ett införande som inte lyckas och bidrar till att det nya 

systemet inte fungerar väl efter införandet. 

 Faktor = En komponent i implementeringsprocessen som inverkar på dess 

genomförande. 

 Produktion = I denna text återkommer begreppet produktion. I detta sammanhang 

åsyftas då den vård som en slutenvårdsenhet inom Landstinget Gävleborg producerar, 

alltså den vård som utförs.  

 Den nya styr- och ersättningsmodellen = En modell som tillämpas i Landstinget 

Gävleborg. Denna avser att underlätta både intern ersättningsfördelning samt styrning av 

organisationens verksamheter. Den nya styr- och ersättningsmodellen kommer i följande 

text att omnämnas som antingen ”den nya styr- och ersättningsmodellen”, ”den aktuella 

modellen” eller ”modellen”. 

 DRG-poäng = Ett system som klassificerar patienter inom sjukvården. En diagnos 

genererar en viss poängsumma. Den totala poängen för en enhet/verksamhet ger en bild 

av vårdens innehåll och ligger till grund för den ersättning som utgör grunden i den nya 

styr- och ersättningsmodellen.  

  

 I denna text omnämns respondenterna med sina respektive befattningar. Läsaren får i och 

med detta bättre förutsättningar att följa förekommande resonemang än vad ett 

omnämnande med endast personnamn skulle kunna erbjuda.   
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2. Metod 

Detta avsnitt inleds med en introduktionsdel. Avsikten med denna är att ge läsaren insyn i hur 

undersökningen ändrat inriktning under arbetets gång. Därefter följer en redogörelse för valda 

tillvägagångssätt. Detta metodavsnitt är mycket omfattande. Anledningen till detta är att vi valt 

att inkludera och beskriva våra resonemang i samband med val av inriktning och metodval. 

Detta anses vara relevant för läsaren att förstå då det också motiverar varför delar av vår 

initiala inriktning fortfarande finns kvar.  

  

2.1 Introduktion 

Vårt ursprungliga syfte var “att beskriva hur ansvariga personer hanterar fördelningen av 

ekonomiska resurser samt hur denna fördelnings effekt på verksamhetens styrning kan tänkas 

överensstämma med styr- och ersättningsmodellens avsedda effekter”. Under arbetets gång har 

också implementeringen inkluderats, vilket motiveras med ett intresse kring ett införande av ett 

upplevt icke komplett styrsystem. Oavsett om upplevelsen av ofullständigheten var korrekt eller 

ej så fanns den, vilket gjorde att vi såg relevans i att inkludera även detta. På något vis har 

upplevelsen uppstått, antingen på grund av att det faktiskt finns brister i modellen eller för att det 

förkommit brister i införandeprocessen. Det har i samband med insamling av empiriskt material 

framkommit att det inte är möjligt att studera hanteringen av fördelningen på det sätt som initialt 

var avsikten, varför införandet fått störst utrymme i denna studie. 

  

Eventuella brister i den nya styr- och ersättningsmodellen vore svåra för oss att fastställa just på 

grund av att ansvariga personer visat sig inte använda modellen i tillräckligt stor utsträckning för 

att detta skall kunna utrönas. På grund av detta ovan sammantaget ansågs införandet mer 

lämpligt att studera och det var också därför vi valde att till största del fokusera på detta.  
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2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Vetenskapsteori 

Det finns två olika vetenskapliga inriktningar, positivism och hermeneutik. Enligt Alvesson & 

Sköldberg (2010) handlar positivismen mycket om insamlingen av ren, konkret data och fakta, 

gärna mätbar sådan, som skall ligga till grund för den systematisering som forskaren sedan 

genomför i syfte att skapa förståelse. Till skillnad från detta enkla synsätt beskrivs 

hermeneutiken som en vetenskapsteori inom vilken en förståelse för en viss företeelse endast kan 

skapas då detta sätts i ett sammanhang. Det talas ofta om en slags cirkelgång och Jacobsen 

(2007) beskriver att de olika delarna inom cirkeln endast kan begripas när cirkeln, helheten, finns 

närvarande. Det förekommer även ett omvänt förhållande av samma art. Det är inte möjligt att 

skapa förståelse för helheten, cirkeln, om inte alla enskilda delar inom denna finns med.  

 

Inriktningen i denna studie anses vara av en hermeneutisk inriktning då de olika respondenterna 

och faktorerna som studeras är beroende av sitt sammanhang och verkar i en specifik omgivning. 

Det vore inte möjligt att studera och skapa förståelse för dessa enskilt. Det krävs att helheten, 

alltså cirkeln, finns för att de enskilda komponenterna skall framställas i det sammanhang de 

verkar i. Omvänt skulle inte heller sammanganget vara möjligt att förklara utan de enskilda 

komponenterna. De kritiska faktorerna och dess betydelse i ett införande vore inte möjliga att 

förklara om det inte förekom en införandeprocess. Det skulle heller inte vara möjligt att skapa en 

förståelse för det kritiska i en införandeprocess i form av förekommande faktorer om dessa inte 

finns med. Vi avser inte heller att i vår studie mäta enskilda fakta utan i stället förklara och 

beskriva upplevelser i ett sammanhang, vilket ytterligare styrker det hermeneutiska 

resonemanget.  

 

2.2.2 Vetenskaplig ansats  

Det finns två olika tillvägagångssätt att anta i ett forskningsarbete samt en slags blandning av 

dessa två. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) beskriver att den grundläggande skillnaden 

mellan dessa, det deduktiva och det induktiva angreppssättet, har att göra med var studierna har 

sin utgångspunkt. Då studier startar i en redan befintlig teoretisk grund och sedan testas, 
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appliceras på eller används i en empirisk miljö arbetar forskaren utifrån ett deduktivt 

angreppssätt. Ett sådant arbetssätt bidrar ofta enligt Merriam (1994) till att antaganden, 

hypoteser, verifieras eller falsifieras. När studierna i stället tar avstamp i en empirisk miljö 

arbetar forskaren enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) utifrån ett induktivt angreppssätt. 

En empirisk situation eller företeelse studeras och beskrivs för att sedan ställas mot befintlig 

forskning inom området, vilket senare kan leda till ny teoribildning. Merriam (1994) beskriver 

att det induktiva arbetssättet tillämpas då forskaren vill “upptäcka” något. Alvesson & Sköldberg 

(2008) beskriver också att en slags blandning mellan en induktiv och deduktiv ansats är möjlig 

att göra. En sådan variant kallas för en abduktiv ansats och innebär att forskaren likt en induktiv 

ansats tar sitt avstamp i en empirisk miljö men däremot ändå kan ha en grund i en teoretisk bas. 

Forskaren väljer sedan i varierande grad att förflytta sig mellan teori och empiri för att på så sätt 

skapa en förståelse, ett sammanhang, för ett visst fenomen. 

  

Vi har haft möjligheten att studera ett verkligt fall och därför valt att ta vårt avstamp i en 

befintlig empirisk miljö, vilket tyder på en induktiv ansats. Vi tar del av den information och de 

dokument som finns tillgängliga om den aktuella styr- och ersättningsmodellen, studerar vald 

verksamhet och ställer vårt resultat i relation till aktuell forskning inom ämnet. 

  

Det finns ingen tidigare forskning kring den specifika modellen och den konkreta problematik 

som finns kring fördelningen av resurser. Det teoretiska materialet rörande modellens utformning 

och funktion tillsammans med det empiriska materialet som erhållits i samband med studien 

ligger till grund för vad som skall eftersökas i befintlig forskning. Detta gör att studien tar sitt 

avstamp i en befintlig empirisk miljö för att sedan knytas an till relevant teoretisk fakta, vilket 

utgör de karaktäristiska dragen i ett induktivt angreppssätt. Ett omvänt tillvägagångssätt, alltså en 

deduktiv ansats, hade i detta fall inte varit lämplig. Det fanns en modell och en upplevd 

problematik kring denna. Våra studier avser att utforska och beskriva hanteringen av 

fördelningen och medföljande effekter på styrningen av verksamheten, vilket gjorde att vi initialt 

inte hade kännedom om vad som skulle kunna framkomma och därför inte heller hade möjlighet 

att skapa den teoretiska plattform som skulle utgöra grunden i en deduktiv ansats. 
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I samband med vår första intervju fick vi insikt om att den nya styr- och ersättningsmodellen inte 

tillämpades i den utsträckning det var tänkt. Om vi fortsättningsvis kom att erhålla liknande svar 

från andra respondenter vore det inte möjligt för oss att göra den undersökning som initialt 

avsetts angående hanteringen av fördelningen och var tvungna att förbereda oss för detta. Vi 

beslutade oss för att behålla frågorna om hur fördelningen hanterats. Om svaren på dessa var i 

likhet med den första intervjun, att modellen inte tillämpas, skulle följande frågor om fördelning 

och effekter endast behandlas översiktligt. Tyngdpunkten skulle då i stället läggas på frågorna 

om införandet. Eftersom vi redan innan intervjuernas genomförande valt att inkludera införandet 

i studien hade frågor om detta redan formulerats. 

  

Med ny fokus på implementeringen valde vi att inte inhämta den vetenskapliga informationen 

innan intervjuerna genomförts. Tankegångarna kring införandet tog riktning mot faktorer i denna 

process som kan leda till framgångar respektive misslyckanden i införandet av ett nytt 

styrsystem. I tidigare artikelsökningar noterades studier om sådana faktorer, men dessa ägnades 

inget större intresse i det läget eftersom det inte var ett aktuellt ämne i det initiala stadiet. Vi 

ansåg nu att det vore relevant att studera dessa faktorer i vårt fall. Vi var nyfikna på vad som 

kunde vara bidragande orsaker till de upplevelser som beskrivits inom den aktuella 

organisationen. Vi ville dock inte att våra planer på att studera specifika faktorer som påverkar 

ett införande skulle ha någon inverkan på respondenternas svar på dessa frågor och valde alltså 

att inte söka några artiklar om detta innan intervjuerna genomförts. Avsikten med detta var att 

låta respondenterna fritt ta upp det de ansåg vara relevant kring införandet. Vi avsåg sedan att 

analysera vårt empiriska material och söka efter gemensamma upplevelser som kunde utgöra 

möjliga faktorer för framgångar eller misslyckanden. Detta resonemang gör att ett abduktiv 

ansats inte heller vore aktuellt i vårt fall då vi inte ville inneha någon förförståelse i form av 

befintlig teoretisk forskning.  

  

2.2.3 Vetenskaplig metod 

En kvalitativ studie är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) en studie som avser att 

förklara en företeelse, ett fenomen eller liknande på ett djupare plan. Kvalitativa studier avser 

vanligen att svara på frågor som “Hur?” och “Varför?” och inrymmer på grund av sitt verbala 



19 
 

uttryck plats för mer personliga uttryck och åsikter. Merriam (1994) beskriver att det för att 

skapa de rätta förutsättningarna för en kvalitativ beskrivning av en process, vilket är ett vanligt 

förekommande studieobjekt inom denna metod, ofta krävs att forskaren beger sig ut och söker 

upp människor i deras relevanta miljöer. På så sätt kan denne intervjua personer eller observera 

ett beteende och skapa förståelse kring det specifika fenomenet. Eliasson (2010) tar också upp att 

det är vanligt att kvalitativa studier innehåller datainsamling i form av intervjuer och Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2011) anger att ett sådant material måste tolkas och analyseras av författarna 

själva. Resultatet blir i och med detta inte lika exakt sammanställt då det alltid finns inslag av 

mänskliga faktorer.  

  

Den kvalitativa studiens motsats benämns enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) som en 

studie av kvantitativ art. Denna typ av studier syftar vanligen till att kartlägga olika företeelser 

och svara på frågor som exempelvis “Hur många...?” och “Hur stor andel av...?”. Till skillnad 

från kvalitativa studier är kvantitativa studier mycket exakta i sin sammanställning och resultatet 

kan oftast anges mycket väl definierat. Bryman (1997) beskriver också att det ofta i kvantitativa 

studier finns en strävan efter att kunna leverera ett generaliserbart resultat, att resultatet gärna 

skall kunna appliceras på andra situationer och företeelser än den i den aktuella studien. 

 

I denna studie var avsikten att beskriva hur ansvariga personer inom den aktuella verksamheten 

hanterat problemet med upplevelsen av ett oklart fördelningsunderlag, vilket talar för en 

kvalitativ studie. Syftet var att skapa en förståelse för hur den aktuella modellen är avsedd att 

tillämpas i förhållande till hur den faktiskt tillämpas i praktiken. Efter insikten om att 

fördelningen inte kunde studeras enligt initiala avsikter förflyttades tyngdpunkten till att 

huvudsakligen undersöka implementeringsprocessen, för att på ett ännu djupare plan kunna 

beskriva möjliga orsaker till att den nya styr- och ersättningsmodellen upplevts bristfällig. Vi 

ville med hjälp av empiriskt material, både från personer som medverkat i utvecklingen av 

modellen samt från personer i den direkta produktionen, skapa en djupare dynamik i vårt arbete. 

På detta sätt skapades fördelaktiga möjligheter till att dra mer nyanserade slutsatser då vi tar del 

av upplevelser och insikter ur flera olika personers synvinklar. Detta sammantaget stödjer 

ytterligare vårt kvalitativa metodval. 

  



20 
 

Vår avsikt var att studera en verklig situation inom en vald organisation och att beskriva de 

företeelser och fenomen som förekommer i detta unika fall. Vi avser inte att ge en beskrivning av 

ett införande som skall kunna generaliseras på andra verksamheter eller organisationer. Även 

detta är ett karaktäristiskt drag i en kvalitativ studie. 

  

Avsikten i denna studie är inte heller att göra en kartläggning av något slag eller svara på frågor 

utifrån något statistiskt underlag i form av siffror. En kvantitativ metod hade alltså inte hade 

kunnat erbjuda oss förutsättningar att genomföra den djupgående och beskrivande studie som 

varit vår avsikt. Den hade på så sätt inte heller haft förmågan att ge oss svar på frågorna i denna 

undersökning i den utsträckning vi önskat. 

  

2.2.4 Forskningsstrategi   

Merriam (1994) presenterar ett antal utmärkande drag för just fallstudier som forskningsstrategi 

och beskriver att sådana lämpar sig speciellt väl då forskaren avser att beskriva en specifik 

situation. Skeenden, olikheter och mångfald är också exempel på företeelser som är lämpliga att 

studera i en fallstudie. Då situationer består av många olika faktorer som påverkar varandra kan 

forskaren med hjälp av en fallstudie beskriva samband och mönster och liknande. Yin (2006) är 

enig i detta och beskriver att fallstudien är vanligt förekommande i samband med avsikter att 

beskriva komplexa sociala sammanhang av olika slag. Vidare har denna forskningsstrategi enligt 

Merriam (1994) förmågan att behandla ett vanligt förekommande problem i en specifik situation 

för att på så sätt kunna tydliggöra vad som bör åtgärdas i den aktuella situationen. I sådana 

sammanhang kan forskaren med fördel använda sig av citat ur intervjuer, tidningsartiklar och 

liknande och sammanföra material från många olika källor. Detta gör det möjligt att ge 

förklaringar till val av olika alternativ, förklara förändringar och problem och Yin (2006) 

beskriver att fallstudien ofta är till god hjälp för att ge en koncentrerad lärdom om såväl 

personliga som samlade fenomen.  

 

I denna studie tillämpas en fallstudiestrategi just för att en specifik situation var föremål för vår 

undersökning. Vår avsikt var att studera detta djupgående för att skapa förståelse för den 

dynamik som inryms. Landstinget Gävleborg är en mycket komplex organisation med många 
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verksamheter och enheter i ett stort samspel. Ett införande av ett så pass stort styrsystem innebär 

en enorm förändring. För att på ett beskrivande och förklarande sätt kunna klargöra hanteringen 

av fördelningen enligt den aktuella modellen samt införandeprocessen anses fallstudien som en 

lämplig metod. Ett införande är en generellt förekommande situation, många företag och 

organisationer står någon gång inför denna utmaning. Landstinget Gävleborg är en specifik 

organisation med sina unika förutsättningar och förhållanden. Detta sammantaget gör att en 

fallstudie lämpar sig väl för vårt ändamål.  

 

Ett experiment kräver enligt Bryman (1997) en experimentgrupp och en kontrollgrupp och är 

lämplig då forskaren avser att studera skillnader och likheter mellan dessa grupper genom att 

påverka eller manipulera variabler. Vi har varken tillgång till de olika grupperingarna eller 

variabler att manipulera varför detta alternativ inte var relevant i vårt fall. Bryman (1997) 

beskriver också att denna strategi är mer vanligt förekommande inom den kvantitativa 

forskningen, vilket ytterligare styrker vårt resonemang då vi avsett att göra en studie av kvalitativ 

karaktär. 

 

En surveyundersökning var inte heller aktuell för denna studie då en sådan strategi inte är 

lämplig för djupgående studier. Surveyundersökningar är enligt Bryman (1997) vanligt 

förekommande inom den kvantitativa forskningen då avsikten är att samla information från ett 

stort urval ur en stor population, exempelvis vid en viss tidpunkt. Denna strategi genererar 

mätbar information som vanligen syftar till att testa olika variablers samband med varandra. 

Enligt Yin (2006) avser surveyundersökningar vanligen att svara på frågor som “Hur många...?” 

eller “Hur mycket...?” ger forskaren svar som behandlar förekomst och frekvens av olika slag. 

Inget av dessa ovan beskriva företeelser var vår avsikt att studera i detta sammanhang, vilket gör 

att en surveyundersökning inte var en lämplig strategi.  

 

2.2.5 Datainsamling 

Primär data består enligt Jacobsen (2007) av data som författarna själva samlar in och analyserar, 

alltså data som inte finns insamlad sedan tidigare. Detta kan exempelvis utgöras av data insamlad 
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via intervjuer och enkäter som forskaren själv genomför. Till skillnad från detta består sekundär 

data av sådan information som har samlats in och bearbetats av någon annan.  

  

Primär data består i denna studie av empiriskt material som insamlats genom intervjuer. 

Intervjuer har genomförts med ett antal personer inom aktuell organisation. Detta material har 

spelats in på ljudfil, transkriberats ordagrant, analyserats och sammanställts och resultatet av 

detta kommer att presenteras nedan i empiriavsnittet.  

  

Sekundär data består i detta fall av befintligt material i form av organisationens egna dokument 

om den nya styr- och ersättningsmodellen. Vi har valt att använda oss av dessa dokument då de 

bedöms innehållsrika och trovärdiga. Även artiklar och tryckt litteratur i form av böcker som 

behandlar relevant ämne förekommer.  

 

Sökning av de artiklar som behandlar införandet av ett nytt styrsystem och faktorer i 

införandeprocessen som kan ha betydelse för framgång respektive misslyckande har genomförts 

i olika databaser, som exempelvis Google Scholar och Discovery. Sökord som 

“implementation”, “system”, “problems”, “issues”, “success”, “factors”, “failure” och “public 

sector” användes i olika kombinationer. Sökträffarna avgränsades till artiklar som innehåller alla 

de ord vi angivit i sökningen och som är publicerade på 2000-talet. 

  

Artiklar som behandlar faktorer som påverkar införandeprocessen av nya styrsystem i olika 

organisationer har valts ut. Vi anser att införandet av ett annat styrsystem än av just en 

ersättningsmodell är applicerbart på vårt fall då det anses handla om i princip samma process. Ett 

införande av ett nytt system i relativt stora och komplexa organisationer anses inrymma likvärdig 

problematik som kan vara aktuell i denna studie. Genom att studera vad andra forskare kommit 

fram till och dragit för slutsatser kan vi jämföra och se vad som i den aktuella processen är 

speciellt bra och vad som är mindre bra, vilka faktorer som är speciellt bra och skulle kunna 

utvecklas till ännu större fördelar samt vad som är mindre bra och bör undvikas. Oavsett vilket 

system som införs är det väsentligt att införandet sker på ett så optimalt sätt som möjligt för att 

undvika misstag, motgångar och liknande, vilket kan resultera i stora kapitalförluster. 
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2.2.6 Urval 

Trost (2007) beskriver “snöbollsmetoden” som ett urval som kan göras av bekvämlighetsskäl och 

är väl lämpad i kvalitativa studier i vilka författaren kan vara i behov av ett mer metodiskt urval 

än vid exempelvis kvantitativa enkätstudier. Snöbollsmetoden sägs likna en rullande snöboll som 

hela tiden samlar på sig ny snö. På samma sätt samlar forskaren nya respondenter genom att 

tillfråga sina intervjuobjekt om de kan rekommendera andra personer som kan vara lämpliga att 

intervjua. När snöbollen slutar rulla samlas ingen ny snö och på samma sätt kan forskaren välja 

att inte samla mer respondenter. Trost (2010) beskriver att ett urval som sker i en kvalitativ 

studie inte bör ligga till grund för en generalisering eftersom det inte kan anses vara statistiskt 

säkerställt.  

 

Trost (2010) beskriver att urvalet vid en kvantitativ studie kan vara enkelt att fastställa men att 

det vid en kvalitativ studie finns fler aspekter att ta hänsyn till. Kostnader, tid och hur stor mängd 

material som forskaren kan hantera måste tas i beaktande. Vid kvalitativa studier kan urvalet 

bestå av ett fåtal respondenter till skillnad från en kvantitativ studie urvalet kan bestå av betydligt 

fler respondenter. 

  

Vårt tillvägagångssätt i urvalet kan sägas likna snöbollsmetoden. Vi har inte tillfrågat 

respondenterna om ytterligare lämpliga personer att intervjua just i samband med intervjuerna, 

detta har skett redan innan intervjuerna genomförts. Anledningen till detta sätt är till största delen 

beroende av en kombination av tidsaspekten tillsammans med den valda organisationens 

komplexitet. Det beslutandes i ett tidigt skede att endast ett led inom en division skulle studeras. 

Av befintliga divisioner inom Landstinget Gävleborg är det två av dem som tillämpar den nya 

styr- och ersättningsmodellen. Vilken av dessa som studerades var av mindre betydelse, men 

inom varje division ingår ett stort antal verksamhetsområden. Efter en reflektion insåg vi att ett 

scenario av värsta fallet skulle kunna orsaka oss en onödig tidsförlust. Det skulle å ena sidan 

kunna vara så att den eller någon av de första personer vi kontaktade tackade ja, vilket hade varit 

optimalt och tidsförlusten hade varit obefintlig. Å andra sidan fanns också en risk att dessa 

personer inte tackade ja och vi kunde hamna i svårigheter med att få kontakt med respondenter, 

vilket i sin tur skulle kunna innebära stora förluster i tid. Kontaktuppgifterna till projektledaren 

erhölls av ekonomichefen men vi valde att själva kontakta denne för att presentera vårt ärende 
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och våra avsikter. Kontaktuppgifter till divisionschefen erhölls i sin tur av projektledaren men 

denne kontaktades också på egen hand av samma anledning som beskrivits ovan. Däremot sågs 

en vinst i att divisionschefen presenterade vår studie och divisionens medverkan vidare för sina 

underordnade. På så sätt kom deras medverkan att vara mer naturlig och divisionen kunde själv 

utse en lämplig verksamhet som föremål för oss att studera.  

  

Ekonomichefen föreslog att vi kunde träffa projektledaren för arbetet med den nya styr- och 

ersättningsmodellen. I ett förberedande samtal med denne presenterade vi våra planer och 

frågade om det var möjligt att få kontaktuppgifter till en av divisionscheferna. Även lämplig 

verksamhetschef rekommenderades. Vi resonerade tillsammans med projektledaren vidare om 

storleken på urvalet och kom överens om att en avgränsning till den slutna vården var lämplig, 

varför två inom verksamhetsområdet lämpliga slutenvårdsenheter diskuterades. Aktuell 

divisionschefen fick godkänna våra planer innan kontakter med respondenter i de nedre leden 

kontaktades. Dock hade denna själv utsett ett annat verksamhetsområde att studera än det som 

tidigare utsetts tillsammans med projektledaren. Inom detta verksamhetsområde fanns också två 

slutenvårdsenheter, vilket gjorde att det utifrån våra kriterier fungerade bra att acceptera det nya 

alternativet. 

  

Urvalet rörande respondenter från den direkta verksamheten genomfördes i samband med 

utförda intervjuer med enhetscheferna. I slutet av intervjun ställdes frågan om vi fick gå ut på 

avdelningarna och ställa några frågor till den personal som var i tjänst just då. Frågorna avsågs 

att ställas till olika personalkategorier, både sjuksköterskor och undersköterskor, i den mån det 

var möjligt men vi respekterade deras arbetssituation, som erbjöd begränsade möjligheter till 

medverkan. 

  

När fokus lades på införandet ansågs också att det skulle vara högst relevant att inkludera 

respondenter som varit delaktiga i utvecklingen av den nya styr- och ersättningsmodellen. 

Anledningen till detta var att på så sätt ge studien en ytterligare dimension genom att beskriva 

upplevelser rörande införandeprocessen både hos de som utformat modellen samt de som är 

avsedda att tillämpa den i sitt arbete. Detta gav oss möjligheter att utröna hur tankarna hos de 
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olika yrkeskategorierna skiljer sig åt. På så sätt skapades också goda förutsättningar för en bra 

diskussion samt möjlighet att hitta eventuella orsaker till varför aktuell problematik förekommer. 

  

 Vi hade redan kontakt med projektledaren varför denne ansågs vara en lämplig respondent för 

den grupp som arbetat med utvecklingen av modellen. För att öka trovärdigheten, att inte endast 

framställa en enskild persons upplevelser av arbetet, ansågs det relevant att intervjua ytterligare 

en person. Vi vände oss åter till vår kontaktperson, ekonomichefen, som gav oss 

kontaktuppgifter till en ekonom som ansågs besitta lämpliga kunskaper för att kunna svara på 

våra frågor. 

  

2.2.7 Intervjumetod 

Trost (2010) beskriver att kvalitativa intervjuer ofta ger forskaren ett brett och omfångsrikt 

material att arbeta med. Denne lyckas med enkla och tydliga intervjufrågor få respondenten att 

ge fylliga svar. Eliasson (2010) beskriver olika former av intervjuer. Under en ostrukturerad 

intervju, djupintervjuer, som de också kallas, genomförs intervjun mer som ett samtal mellan två 

personer. Det finns ett fastställt ämne som skall utgöra essensen i samtalet men utifrån detta rör 

sig samtalet obehindrat mellan respondenten och den som intervjuar. Respondenten får enligt 

Gillham (2008) beskriva och återge sina upplevelser med egna ord. Eliasson (2010) anger att 

intervjuaren då har möjlighet att välja hur djupt denne vill gå och kan välja hur mycket 

respondenten skall utveckla sina svar genom att ställa det som Gillham (2008) benämner som 

sonderade frågor. Detta är frågor som intervjuaren ställer då denne önskar att respondenten skall 

berätta mer om något som uppkommit under intervju, alltså följdfrågor.  

 

En semistrukturerad intervju, eller halvstrukturerad intervju som den enligt Eliasson (2010) 

också benämns, kan också generera ett djupgående material efter hur långt respondenten tillåter. 

Frågorna är flera till antal och framför allt mer styrda till avsedda ämnen än vad den 

ostrukturerade intervjun är. Det förekommer enligt Gillham (2010) också mer nyanserade och 

styrda sonderande frågor som fungerar mer som kompletterande frågor snarare än att de endast 

ber respondenten att utveckla sitt svar. Denna form av intervju ger forskaren möjlighet att 
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insamla data av god kvalitet då det är en mycket flexibel metod i vilken forskaren kan anpassa 

sig mycket efter vad situationen erbjuder.  

 

Respondenten bör tillfrågas om denne tillåter att intervjun spelas in. En inspelad intervju är en 

fördel för forskaren, framför allt vid längre intervjuer, då det i och med en lagrad intervju finns 

möjlighet att återgå till materialet för att kontrollera uppgifter samt att det också gör det möjligt 

till ordagranna citat. Eliasson (2010) 

 

För att kunna skapa en bild av hur berörda personer upplever arbetet med den aktuella modellen 

valde vi att inhämta vårt empiriska material genom intervjuer. Detta ansågs optimalt för att på ett 

trovärdigt sätt kunna beskriva den aktuella modellens funktion, för att kunna utreda och beskriva 

hur ansvariga personer upplever arbetet med modellen samt hur de hanterar den specifika 

fördelningen. Intervjuer ansågs också relevant för att kunna få så utförliga svar som möjligt, 

kunna be respondenten utveckla intressanta resonemang samt själva ha möjlighet att förklara och 

utveckla vår egen frågeställning. Detta gör att risker för feltolkade frågor och missförstånd 

minskar. 

  

Enkäter har i detta fall inte varit aktuellt eftersom det finns ett stort behov av att kunna ställa 

följdfrågor till de svar som erhålls. Det skulle också vara svårt att utforma enkätfrågor då graden 

av kunskaper om modellen hos de som skall tillfrågas är oklar och troligtvis också mycket 

varierande. 

  

Intervjuerna har genomförts i form av besöksintervjuer och ägt rum på respektive respondents 

arbetsplats. Efter godkännande av respondenterna spelades intervjuerna in på ljudfil för att 

materialet på ett så trovärdigt och rättvisande sätt sedan skulle kunna transkriberas och bearbetas. 

Intervjuerna med chefer och representanter ur projektgruppen varade mellan en till en och en 

halv timme medan de korta intervjuerna med medarbetarna i den direkta produktionen var 

betydligt kortare, cirka fem minuter. 

  

Anledningen till att respondenterna besöktes på deras respektive arbetsplats, i deras verkliga 

arbetsmiljö, och att intervjuerna genomfördes personligen var möjligheten till att säkerställa att 
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svar på frågorna skulle erhållas. Det ansågs också viktigt att ha möjlighet att be respondenterna 

utveckla svar som var intressanta, kunna avläsa kroppsspråk och notera andra nysanser i 

situationen.  

 

En divisionschef, en verksamhetschef, två enhetschefer samt fyra medarbetare ur den direkta 

produktionen har intervjuats. På grund av tidigare nämnda omständigheter har det under arbetets 

gång också tillkommit intervjuer med två representanter ur den nya styr- och 

ersättningsmodellens projektgrupp, projektledaren själv och en ekonom. Dessa respondenter har 

delats in i olika grupper. Anledningen till detta är att de olika befattningarna har varierande roller 

i arbetet med den aktuella modellen samt för att fånga dynamiken i de olika funktionernas 

upplevelser. När intervjufrågorna till de olika cheferna formulerades noterades att dessa kom att 

se väldigt likartade ut, varför beslutet om att ställa samma frågor till alla dessa togs. I och med 

detta formades en grupp. Vi såg då också möjligheten att gruppera även de andra respondenterna. 

  

En grupp utgörs av de två representanterna ur projektgruppen och dessa två respondenter fick 

svara på en för dem specifik uppsättning intervjufrågor. Det var dels halvstrukturerade, konkreta 

frågor rörande specifik fakta om den nya styr- och ersättningsmodellen och dess funktion. 

Frågorna rörande upplevelsen av införandet av den aktuella modellen var av ostrukturerad och 

öppen karaktär i syfte att eliminera risken för att ställa ledande frågor. Avsikten med detta var att 

låta respondenterna själva ta upp det som de ansåg var relevant och viktigt. Under intervjun med 

den ekonom som ingår i denna grupp framkom initialt att dennes funktion hade mycket med 

styrsystem och införande att göra. På grund av detta valde vi att lägga intervjuns tyngdpunkt på 

just införandeprocessen. Det ansågs också att det var mest relevant att få en ytterligare 

upplevelse avseende implementeringen hellre än att få en ytterligare uppfattning om konkret 

fakta angående den aktuella modellens gränsvärden et cetera. 

  

De olika chefsbefattningarna utgör en grupp och har besvarat en för dem separat uppsättning 

intervjufrågor. Frågorna avseende fördelningen och dess eventuella effekter har varit 

halvstrukturerade och konkreta medan frågor om införande varit av mer ostrukturerad och öppen 

karaktär. Anledningen till de halvstrukturerade frågorna om just fördelningen var att en så 

detaljerad information som möjligt om hur just den enskilda chefen hanterat sin unika situation 



28 
 

ville erhållas. De öppna frågorna om införandet av den aktuella modellen motiveras med samma 

anledning som för projektgruppen. 

  

Den tredje gruppen utgörs av de medarbetare som verkar i den direkta produktionen, alltså 

sjuksköterskor och undersköterskor, som arbetar i den faktiska vården av enhetens patienter. 

Denna grupp fick besvara några korta, halvstrukturerade frågor som avsåg att fastställa om, och i 

så fall hur väl, dessa personer kände till den nya styr- och ersättningsmodellen, dess syften och 

funktion. 

 

2.2.8 Genomförande av empirisk analys  

Då alla intervjuer transkriberats ordagrant har detta material studerats och sammanställts. Vi har i 

framställandet av vårt empiriska material valt att utgå från samma grupperingar som beskrivits 

tidigare i samband med intervjumetoden. Inom respektive grupp har övergripande teman formats 

utifrån de områden vi anser är relevanta att framhålla. Avsikten med detta arbetssätt är att ge 

läsaren en tydlig bild av de olika gruppernas upplevelser avseende införandeprocessen samt för 

att på ett överskådligt sätt ge en bild av chefsgruppens hantering av fördelningen. Vi är medvetna 

om att positionerna inom chefsgruppen är av mycket varierande art. Även om de fått svara på 

samma intervjufrågor kommer de olika positionernas varierande funktion och uppfattning att 

beaktas och framställas i redovisningen. 

  

Avsikten med att presentera grupperna i den ordning som förekommer i empiriavsnittet är att 

först ge läsaren en bild av projektgruppens upplevelser, hur de tänkt när de arbetat fram den 

aktuella modellen samt hur planerna kring införandet sett ut. Sedan presenteras verksamhetens 

upplevelse av tillämpningen och införandet av den aktuella modellen. 

  

Vårt tillvägagångssätt liknar i och med detta det som Jacobsen (2007) beskriver som en 

”innehållsanalys”. Arbetet börjar med att forskaren samlar in rådata genom exempelvis 

intervjuer, vilka sedan transkriberas ordagrant. Likheter och skillnader mellan olika grupperingar 

studeras och olika övergripande teman formas i syfte att sedan försöka hitta förklaringar till 

dessa samt belysa olika väsentliga företeelser.  
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2.2.9 Tillförlitlighet 

I samband med studier och undersökningar av sådant slag likt denna talas det ofta om begrepp 

som trovärdighet, reliabilitet och validitet. För att en undersökning skall vara trovärdig skall den 

enligt Trost (2010) ha en hög reliabilitet. Begreppet reliabilitet handlar om att exempelvis en 

enkätundersökning skall kunna generera liknande svar vid flera olika undersökningar. Validitet 

handlar om att det aktuella mätinstrumentet skall mäta det som forskaren faktiskt avser att mäta, 

för att denne skall få svar på det som verkligen skall undersökas i studien. Det skall dock hållas i 

åtanke att dessa begrepp är naturliga att diskutera i kvantitativa sammanhang men är svårare att 

applicera på kvalitativa sådana. Svårigheterna i samband med kvalitativa studier har att göra med 

studiens avsikter och insamlingsmetoder. Det är svårt att uppnå hög reliabilitet och validitet i de 

termer som nämnt ovan men en sådan studie kan ändå vara trovärdig. Jacobsen (2007) beskriver 

att en sätt att hantera den kvalitativa studiens trovärdighet är att exempelvis göra en annan 

variant av validitetskontroll. Detta kan vara att kritiskt ifrågasätta sina egna metodval, att fundera 

över om respondenterna verkligen är de som mest lämpade för intervjuerna eller om det funnits 

mer fördelaktiga alternativ, om relevanta kategorier utformats, om återgivning av data varit 

adekvat och så vidare.  

 

Trost (2010) tar upp att det i kvalitativa studier vanligen förekommer intervjumetoder för 

datainsamlig. I ett sådant fall är det inte möjligt att förutsätta sådana statiska förhållanden som är 

aktuella för kvantitativa studier, exempelvis för enkätundersökningar. I samband med en 

intervjusituation är det många olika faktorer som påverkar resultatet och dessa är under ständig 

förändring. Den som intervjuar påverkar med sina olika faktorer, som exempelvis följdfrågor, 

uttalanden och liknande av varierande slag. Respondenten påverkar också situationen med sina 

olika erfarenheter och nya intryck. Detta sammantaget kan göra att en återupprepning av 

undersökningen vid ett annat tillfälle skulle ge ett avvikande och annorlunda resultat. Ett sådant 

synsätt beskrivs som ett ”symboliskt interaktionistiskt synsätt”, vilket innebär att forskaren har 

just den inställningen om att allt sker i form av processer, att förutsättningar och situationer hela 

tiden växlar och förändras. Avsikten är då inte att skapa ett standardiserat mätinstrument som är 
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avsett att användas vid upprepade tillfällen. Avsikten är i stället att fånga unika upplevelser och 

beskriva processer.  

 

Något som också kan påverka studiens trovärdighet är forskarens objektivitet. Trost (2010) 

skriver att det i stort sett är omöjligt för en forskare att vara helt objektiv under en intervju men 

att denne bör tänka på att inte påverka respondenten med sina egna tankar och åsikter. Om 

forskaren överför sina egna värderingar på respondenter kommer studiens trovärdighet att 

påverkas negativt.  

 

Vi har i denna studie alltså inte arbetat för att genomföra en standardiserad mätning av något slag 

utan avser att studera och beskriva ett unikt fall för att skapa förståelse för just detta. Därför har 

vi arbetat för att trovärdigheten skall vara så hög som möjligt utifrån de förutsättningar vi haft. 

Intervjufrågorna är utformade för att ge oss ett brett och fylligt material att arbeta med. 

Följdfrågor har ställts med avsikt att säkerhetsställa våra uppfattningar av det som respondenten 

återger. Varje respondent svarade på sitt unika sätt, varför olika följdfrågor förekommit i de olika 

intervjuerna. Detta anses inverka positivt på trovärdigheten då detta arbetssätt genererar en 

djupare förståelse, vilket ger möjlighet till ett mer nyanserat resonemang. 

 

För att minimera risken för att under intervjuerna ställa ledande frågor avseende kritiska faktorer 

i en implementeringsprocess har inget teoretiskt material i detta ämne studerats innan 

intervjuernas genomförande. Genom öppna intervjufrågor tilläts respondenterna själva bestämma 

vad de ansåg var relevant att ta upp i sammanhanget, vilket påverkar trovärdighen positivt. 

 

Det faktum att alla genomförda intervjuer spelats in och ordagrant transkriberats har positiv 

inverkan på trovärdigheten i denna undersökning. Detta har givit oss goda förutsättningar 

bearbeta materialet och på ett tillförlitligt sätt återge respondenternas upplevelser. För att 

tydliggöra att vår framställning har sin grund i respondenternas utsagor har vi valt att införa ett 

flertal citat. 
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2.2.10 Kritik  

Vår källkritik har ett nära samband med kritik avseende urvalsmetod, alltså vår metodkritik. 

Detta gör att vi väljer att presentera ett samlat kritikavsnitt, avseende både vår metod och våra 

källor.   

 

Urvalsmetod 

Vi är medvetna om att våra respondenters trovärdighet kan ifrågasättas utifrån vår urvalsmetod. 

Det faktum att det är personer inom den studerade verksamheten som rekommenderat vidare 

personer att intervjua gör att det kan finnas anledningar till valen som vi inte känner till. 

Ekonomichefen tillfrågades om kontaktuppgifter till projektledaren och ekonomen. 

Projektledaren tillfrågades i sin tur om kontaktuppgifter till en divisionschef. Vi känner inte till 

varför just det namn som angavs och har valt att inte forska i detta och ville heller inte ange 

några kriterier på vilka projektledaren skulle grunda sitt val, utan lät dessa val bli oss oberoende. 

Det finns två divisionschefer att välja mellan och för oss som inte känner till några specifika 

detaljer om respektive divisionschef eller några för divisionen specifika förutsättningar ansågs 

valet lämpligt att utföras av en mer insatt person.  

 

Det finns möjlighet att projektledaren valde divisionschef utifrån hur denne kunde tänkas svara 

och för att på något sätt få den aktuella modellen att framstå på ett visst sätt. Detta kunde vara 

beroende av hur väl deras samarbete fungerar, hur arbetet med modellen på just den divisionen 

fungerar och så vidare. Även om den aktuella divisionschefen verkat inom organisationen under 

många år är denne relativt ny på sin nuvarande post, vilket vi anser talar emot att valet skulle 

baseras på avsikten att förmedla en förskönad bild av den aktuella modellen och dess funktion. 

Det kan också tänka sig att denne baserade valet på ren välvilja, på hur stor vår chans att få svar 

var, utifrån aspekter som vilja eller tid, et cetera. Det kan finnas många olika anledningar till 

valet som måste finnas i åtanke men vi ansåg dock att förmånen att faktiskt få direkta 

kontaktuppgifter till en respondent fick premieras när det handlade om ett val mellan endast två 

olika alternativ.  

 

Samma situation föreligger också i det fortsatta urvalet, eftersom det var den aktuella 

divisionschefen som utsåg den aktuella verksamhetschefen. Detta val kan naturligtvis också ha 
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att göra med ett stort antal aspekter, som exempelvis samarbetssituation, upplevelser avseende 

arbetet med den aktuella modellen och dess funktion med mera. Det skulle å andra sidan också 

kunna vara så att valet föll på en person som divisionschefen ansåg kunde ge en relevant och 

nyanserad bild av arbetet med den nya styr- och ersättningsmodellen, vilket kan bero på att den 

valda verksamhetschefen kommit i kontakt med den aktuella modellen i samband med tidigare 

uppdrag inom organisationen. Den aktuella verksamhetschefen kanske tack vare sina kunskaper 

själv ansåg sig lämplig att svara på dessa frågor eller såg själv ett intresse i att få medverka. Vi 

känner som sagt inte till skälen till valet även i detta fall och har gjort det aktiva valet att inte 

forska vidare i detta. Den aktuella verksamhetschefens breda kunskaper ses som en tillgång. 

Även om denna person inte egentligen är helt representativ för verksamhetschefernas kunskaper 

och upplevelser rent generellt inom organisationen anser vi att vi med fördel fått möjlighet att ta 

del av en mycket nyanserad och detaljerad redogörelse. Detta ger oss förutsättningar till en 

djupare förståelse för problematiken och upplevelserna rörande den aktuella modellen och kan 

därmed bidra till en rikare analys och diskussion.  

  

Urvalet rörande enhetschefer och medarbetare har vi inte haft möjlighet att påverka. Eftersom det 

endast förekommer två enheter för slutenvård inom det utsedda verksamhetsområdet och vår 

avgränsning begränsade oss till detta fanns ingen möjlighet att göra något val. Respondenter i 

form av medarbetare består av personer i tjänst på de olika enheterna vid den tidpunkt vi 

genomförde intervjuerna och var beroende av arbetssituationen på aktuell enhet just då. Då det 

ofta är ont om tid för dessa personer är vi glada och tacksamma för de som hade möjlighet att 

ställa upp men respekterade också rådande förhållanden och nöjde oss med några få respondenter 

i detta fall. Vi är medvetna om att antalet respondenter i medarbetargruppen är mycket litet och 

därmed inte representativt för den hela populationen. Avsikten med att inkludera denna grupp, 

trots att det inte aktivt arbetar med modellen som chefsgruppen gör, var att bilda oss en 

uppfattning om i vilken utsträckning medarbetarna hade kännedom om den aktuella modellen. 

Dessa är alltså inte vår huvudgrupp att studera och har begränsad relevans i undersökningen.  

  

Vi har reflekterat över hur urvalet skulle sett ut om vi själva gjort urvalet på egen hand. Vi skulle 

då inte heller haft kännedom om de olika respondenternas relation till den aktuella modellen, om 

deras åsikter och uppfattningar av denna samt hur deras relation till projektgruppen sett ut. Det 
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hade i ett sådant fall varit slumpen som avgjort vilken av divisionscheferna som först tackat ja till 

medverkan och vidare vilken verksamhetschef som först gjort detsamma och så vidare. Vi anser 

att dessa två urvalsalternativ inte egentligen gör någon skillnad i vårt fall. Vi har inte kunskaper 

för att avgöra vem som skulle vara mer eller mindre lämplig som respondent och vill inte heller 

påverka verkligheten genom att välja respondenter med en viss bakgrund. Vi vill fånga och 

beskriva en verklighet. Det finns respondenter som är nyligen tillträdda sin poster, vilket kan 

inverka på vårt resultat. Detta är dock verkligheten, i alla organisationer förekommer personer 

som är nya på sina poster och en förändring av ett sådant här slag skall vara möjligt att 

genomföra trots detta.  

 

Antalet intervjuade personer är inte särskilt stort vilket gör att generella slutsatser inte kan dras, 

vilket heller inte är vår avsikt. Avsikten är att beskriva hur en process i en specifik organisation 

hanterats och upplevts. Detta kan sedan vara till användning för den aktuella organisationen när 

ett nytt system ska införas i organisationen. Det kan tänkas att våra slutsatser skulle kunna 

komma till användning i andra fall men detta har i ett sådant fall inte varit vårt syfte.  

  

Alternativ till urvalets storlek 

Vi har reflekterat över alternativa sätt som hade kunna utvidgat vårt underlag och kommit fram 

till följande:   

 

Ett alternativ hade varit att inkludera ytterligare ett verksamhetsområde, vilket skulle innebära 

ytterligare tre intervjuer. Dock skulle samma divisionschef ingå, vilket vi inte anser är optimalt 

då informationen i princip går genom denna och ett ytterligare inkluderat verksamhetsområde 

skulle teoretiskt sett ha fått samma förutsättningar som det nu studerade. Det är klart att det 

skulle kunna finnas skillnader i verksamhetschefernas och vårdenhetschefernas hantering av den 

aktuella modellen. Detta skulle då troligtvis bestå av egna personliga engagemang och inte bero 

på att införandet och informationen sett annorlunda ut från deras divisionschef, som alltså är 

samma person. 

  

Ett annat alternativ hade varit att inkludera ytterligare en division, alltså den andra 

divisionschefen med ett underliggande verksamhetsområde och enheter. Detta skulle innebära att 
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vi fick ytterligare en dimension och en bild av ett led till och kunna se skillnader och likheter i 

hanteringen av den aktuella modellen, information et cetera. Detta hade bidragit till en högre 

trovärdighet och våra slutsatser hade då varit mer representativa för hela organisationen. Dock 

skulle detta tyvärr på grund av rådande förutsättningar bli ett allt för omfattande arbete. Det 

skulle för det första innebära minst fyra ytterligare intervjuer som skulle bokas, genomföras och 

transkriberas. Detta material skulle sedan sammanställas, jämföras med resultatet från den andra 

divisionen, sedan knytas till aktuell forskning, analyseras och diskuterats. Vi är medvetna om det 

positiva bidrag detta skulle givit vårt arbete men har valt att inte göra detta för att inom givna 

ramar kunna hantera det inkluderade materialet. 

  

Val av artiklar 

Vårt val av artiklar motiveras med att dessa behandlar ett införande av ett större styrsystem inom 

ett företag eller en organisation. Vi är medvetna om att flera av studierna är genomförda i 

tillverkande och privatägda företag. Dock har vi försökt att belysa den specifika struktur som 

ofta förekommer inom den offentliga sektorn med en kompletterande artikel, men tillgången till 

material som belyser just dessa skillnader har varit begränsad. De faktorer vi kan se utifrån vår 

studie finns också representerade i det material som behandlar de privata, tillverkande företagen, 

vilket vi anser styrker vårt resonemang.   

 

Flera av författarna vars forskning omnämns i denna text har i sina studier definierat att 

införandeprocessen kan delas in i olika faser och att angivna problem kan härröras till en av 

dessa specifika faser. I denna studie ses införandet som en hel process, den delas alltså inte in i 

några faser. Anledningen till detta är att processen då studien genomförs redan är passerad. Det 

är i efterhand svårt för oss att utifrån den information vi har urskilja de separata faserna. 
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3. Teoretisk presentation 

I detta avsnitt vill vi ge läsaren en kort presentation av det teoretiska underlag som ligger till 

grund för vår analys. Den presenterade teorin kommer sedan tillämpas och utvecklas djupare i 

samband med analysen. På detta sätt får läsaren förutsättningar för att i kommande avsnitt 

kunna följa våra resonemang samt få en förståelse för varför vi valt att lyfta fram valda 

områden.  

 

På grund av att det visat sig att själva införandeprocessen är ett moment som har väsentlig 

betydelse för det nya styrsystemets praktiska funktion, samt att återkommande faktorer skapar 

svårigheter i denna, har ett intresse för studier i detta ämne uppstått. Eihe & Madsen (2005) och 

Atkinson (2006) beskriver att denna process oftast kostat betydligt mer än vad företaget eller 

organisationen planerat för – i både tid och pengar.  Därför kan det vara värdefullt för dessa att 

känna till vilka faktorer som har visat sig kritiska i en implementeringsprocess i syfte att själva 

inte bli överraskade av detta. 

 

Det finns ett flertal forskare som genom olika metoder och ur olika aspekter studerat detta. 

Atkinson (2006) presenterar ett antal faktorer som anses viktiga att känna till inför ett införande 

av ett nytt styrsystem och menar att ett företag som har kännedom om dessa kritiska faktorer har 

bättre förutsättningar för att lyckas med sitt införande. Om en organisation känner till moment i 

implementeringsprocessen som kan vara svåra att hantera, kan de också på ett bättre sätt 

förbereda sig för dessa svårigheter. Helst undvika dem, men också klara av att hantera dem om 

de uppstår. Det finns flera andra forskare som också arbetat med att identifiera avgörande 

faktorer i en implementering. Eihe & Madsen (2005) saknade tidigare forskning som hade för 

avsikt att klargöra specifika faktorer som kan leda till ett framgångsrikt införande och har därför 

själva studerat detta. De har som resultat efter sin empiriska studie arbetat fram åtta faktorer som 

anses ha inverkan på införandet av ett företags resursfördelningssystem och sett att sex av dessa 

har ett starkt samband med en framgångsrik implementering. Umble, Haft & Umble (2002) har 

genomfört en liknande studie i vilken de undersökt införandet av samma typ av styrsystem för att 

kunna frambringa bland annat införandeprocessens kritiska moment, som antingen leder till 

framgång eller skapar problem i implementeringsprocessen. Fui-Hoon Nah, Lee-Shang Lau & 
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Kuang (2001) har gjort en sammanställning av forskning som haft för avsikt att fastställa kritiska 

faktorer i ett införande av resursfördelningssystem och själva sedan presenterat de 11 faktorer 

som var mest betydande för ett framgångsrikt införande. I motsats till detta har Momoh & 

Shehab (2010) efter en djupgående litteraturstudie framställt faktorer som anses kunna ligga till 

grund för ett misslyckat införande. Marnewick & Labuschange (2005) beskriver komplexiteten i 

ett resursfördelningssystem och belyser viktiga steg i en implementeringsprocess för att denna 

skall fungera så optimalt som möjligt.  

 

Det förekommer också studier som i detta avseende belyser väsentliga skillnader mellan den 

privata och offentliga sektorn. En faktor som leder till ett framgångsrikt införande för ett privat 

företag är inte automatiskt lika givande för en offentlig organisation. Wagner & Lederer 

Antonucci (2009) beskriver de olika förutsättningar som kan ses i de olika organisationernas 

strukturer och kulturer. Dessa två författare har i sin undersökning kommit fram till att de 

faktorer som är kritiska i ett införande i företag också är kritiska i ett införande i en offentlig 

organisation. De fastställer också att det till följd av de komplicerade organisationsstrukturerna 

också förekommer ytterligare faktorer som har inverkar på införandet.  

 

Att det förekommer så pass mycket underökningar inom detta område visar att det är av stort 

intresse för företag och organisationer av olika slag att vara medvetna om vilka moment i ett 

införande som kan vara kritisk. Genom att ha kännedom vad som har skapat problem för andra 

kan ett företag vara extra uppmärksam och inkludera skapa förberedelser för detta i den egna 

processen. Stora summor i både tid och pengar investeras i sådana här sammanhang och bland 

andra Ehie & Madsen (2005) beskriver att företagen ofta har höga förväntningar på de nya 

systemen och hoppas att de skall medföra vinster i samma valutor - tid och pengar.  
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4. Empiri 

Detta avsnitt inleds med en kort presentation av den organisation som varit föremål för denna 

studie. Detta följs av en genomgång av DRG (Diagnosis Related Groups) och den nya styr- och 

ersättningsmodellen. Avsikten med detta är att skapa goda förutsättningar för läsaren att följa 

respondenternas resonemang.  

 

Efter detta presenteras vårt insamlade empiriska material. Vi har valt att presentera detta 

utifrån de grupper som tidigare beskrivits i metodavsnittet. Grupperna baseras på hur 

respondenterna arbetar med den nya styr- och ersättningsmodellen. Varje respondents svar 

kommer att bearbetas och presenteras inom en angiven gruppering. 

 

För att skapa en struktur i denna framställning har övergripande områden formats, vilka avser 

att belysa de olika respondenternas erfarenheter och upplevelser utifrån forskningsfrågorna i 

denna studie. Det kan upplevas att en faktor berörs inom flera olika områden. Eftersom vissa 

faktorer är återkommande i flera sammanhang, som exempelvis kommunikation, är detta 

oundvikligt. 

 

 

4.1 Landstinget Gävleborg  

Landstinget Gävleborg är en politiskt styrd organisation som har i uppdrag att förse Gävleborgs 

läns invånare med en “god och tillgänglig vård” samt att förebygga ohälsa. (www.lg.se, 2012) 

Organisationen ansvarar förutom hälso- och sjukvården i länet för ett antal ytterligare 

verksamheter, som exempelvis kollektivtrafik, folkhögskolor, diverse kulturverksamheter.   

 

Organisationen är uppbyggd i en komplex struktur. Sedan år 2008 består den högsta ledningen 

av en koncernledning och sjukvårdens olika områden är indelad i fyra övergripande divisioner. 

Inom varje division finns ett antal verksamhetsområden med underliggande vårdenheter. Den 

administrativa verksamheten är samlad under en förvaltning, Lednings- och verksamhetsstöd, 

inom vilken bland andra den aktuella projektgruppen ingår. (www.lg.se, Informationsmaterial, 

Landstinget Gävleborg, 2012)  

http://www.lg.se/
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4.2 Diagnosrelaterade grupper (DRG) 

Socialstyrelsen (2009) anger att akronymen DRG står för “Diagnosis Related Groups”, vilket är 

namnet på ett system som klassificerar patienter inom sjukvården. Detta system har sitt ursprung 

i USA och utvecklingen av systemet påbörjades av en professor vid Universitetet i Yale under 

1960-talet. Syftet med systemet var att genom en gruppering av patienter med samma diagnoser 

och därmed också liknande mängd förbrukning av resurser kunde beskriva hur vårdinnehållet såg 

ut på en vårdenhet. Genom ytterligare utveckling av detta system har det kommit att tillämpas 

som bland annat underlag för ekonomiska ersättningar, resursfördelning och för att kontrollera 

kostnader inom sjukvården. Socialstyrelsen (2009) beskriver vidare att en av fördelarna med 

DRG-systemet är att vårdens innehåll kan tydliggöras, vilket i sin tur skapar goda förutsättningar 

för jämförelser mellan olika enheter, verksamheter, andra sjukhus et cetera.  

 

Detta system har genomgått utveckling i flera omgångar och Socialstyrelsen (2009) beskriver att 

det system som är dagsaktuellt i Sverige i dag är “NordDRG”, vilket är en variant som är 

speciellt anpassat för den typ av kodning som förekommer i de nordiska länderna. Denna variant 

har utvecklats ytterligare sedan mitten av 1990-talet och skiljer sig nu mycket från den 

ursprungliga varianten i flera avseenden. Systemet tillämpas i dag av samtliga landsting i 

Sverige, dock i lite olika utsträckning. Oftast använd det som ett system för handel av vård 

mellan olika landsting. (Förslag, Landstinget Gävleborg, 2011.)  

 

Varje division har ett eget uträknat fast pris per DRG-poäng, vilket leder till att det är möjligt att 

anpassa priset till respektive divisions unika förutsättningar. Det kan röra sig om olika 

kostnadsskillnader, prisutveckling och liknande. Det fasta priset per DRG-poäng och de 

målnivåer som ska tillämpas inom respektive division arbetas fram av landstingsdirektören 

tillsammans med respektive divisionschef. Hänsyn tas till de politiska prioriteringar och det 

ekonomiska utrymme som finns. (Förslag, Landstinget Gävleborg, 2011.)  

  

En enhets totala summa DRG-poäng påverkas av många faktorer, som exempelvis patientvolym, 

vårdtyngd och kodningskvalitet. (Förslag, Landstinget Gävleborg, 2011.) 
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4.3 Den nya styr- och ersättningsmodellen 

Utifrån den tidigare presenterade bakgrunden inleddes ett projektarbete för att utveckla ett nytt 

ersättningssystem. Arbetet har pågått i projektform och olika grupper bildades inom projektet för 

att tillsammans arbeta fram en ersättningsmodell som skulle ersätta den tidigare anslagsbudget 

som tillämpades inom Landstinget Gävleborg (Presentationsmaterial, Landstinget Gävleborg, 

2011). Projektet startade under 2010 och började testas parallellt med det befintliga systemet 

under slutet av 2011. Sedan 1 januari 2012 är den nya ersättningsmodellen det enda aktuella 

systemet inom två av organisationens totalt fyra divisioner. (Slutrapport, Landstinget Gävleborg, 

2012).  

  

Alla vårdenheter och verksamhetsområden som ingår i en division bildar tillsammans en 

gemensam helhet. Den vård som produceras på vårdenhetsnivå ligger till grund för de intäkter 

som tilldelas divisionen. Inför varje budgetår genomförs en produktionsplanering för respektive 

division, vilken ligger till grund för beräknade ersättningar. Tidigare års produktion ligger till 

grund för det aktuella årets planerade produktion tillsammans med beaktande av eventuellt 

förekommande förändringar och avvikelser i produktionen. Det kan exempelvis handla om att 

det under en period av ett år producerats förhållandevis osedvanligt mycket för att det 

förekommit satsning på att förkorta vårdköer et cetera. (Förslag, Landstinget Gävleborg, 2011) 

 

Divisionens ersättning består av två delar, en fast och en rörlig del. Den fasta delen utgör 95 % 

av den planerade DRG-ersättningen, den del av ersättningen som divisioner, 

verksamhetsområden och vårdenheter är garanterade att erhålla. Denna del består av bland annat 

av ersättning för ”förmånsläkemedel, hjälpmedel och utomlänsvård”. (Presentationsmaterial, 

Landstinget Gävleborg, 2011)  

  

För att få ta del av den rörliga delen, den målrelaterade ersättningen, krävs att hela divisionen 

med ingående verksamheter och enheter, tillsammans totalt producerar mer än 95 % av den 

planerade produktionsvolymen. Med en total divisionsproduktion som överstiger de garanterade 

95 % finns det “extra” medel att fördela ut till de verksamheter och enheter som producerat mer 

än sin respektive 95 % -nivå. (Presentationsmaterial, Landstinget Gävleborg, 2011) Om 

divisionen producerar mer än 100 % tilldelas de den ersättningen månaden efter då prestationen 
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utförts. Det ska då öka motivationen hos de anställda när de konkret kan se att prestationen 

belönas. Om divisionen totalt producerar så mycket som 105 %, vilket är den maximala 

ersättningsnivån får de ersättning för endast 30 % av den volym som överstiger 100 % -nivån. 

Detta innebär att en division maximalt kan få ersättning för 101,5 % av den planerade volymen. 

(Förslag, Landstinget Gävleborg, 2011)  

 

Avsikten med den nya styr- och ersättningsmodellen är att förse ansvariga personer med ett 

styrningsverktyg som skall generera effektiva processer inom organisationen. Den aktuella 

modellen skall ge en tydlig bild av vårdens innehåll och tydliggöra sambandet mellan bland 

annat produktionsplanering och utfall. (Presentationsmaterial, Landstinget Gävleborg, 2011) 

 

I erhållet informationsmaterial framgår att vårdenheter “från och med januari 2012 får betalt för 

det som utförs på vårdenhetsnivå”. Vårdenheter får instruktioner om att de skall lägga fokus på 

produktion och mål, de skall budgetera och produktionsplanera för 100 % produktion och är 

garanterade minst 95 % av detta. Förutsättningarna för att de skall kunna få ta del av 100 % 

ersättning är bland annat att de når 100 % produktion enligt den plan som tidigare formats. En 

ytterligare förutsättning för detta är också att hela verksamhetsområdet uppnår en 

produktionsvolym som överstiger 95 % för att det skall finnas ersättning att fördela vidare. 

Verksamhetscheferna får i princip samma instruktioner med skillnad i att de i stället för att 

fokusera på produktion och mål skall använda den nya styr- och ersättningsmodellen för att styra 

sin verksamhet. (Presentationsmaterial, Landstinget Gävleborg, 2011) 

  

Anledningen till att den aktuella modellen är uppbyggd på detta ovan beskrivna sätt är att 

Landstinget Gävleborg vill övervaka verksamheternas kostnader och övergå till ett mer 

långsiktigt arbetssätt. Den ersättning som respektive division erhåller ska täcka dess totala 

kostnader för den specialiserade vården. När Landstinget Gävleborg arbetar med sin ledning och 

styrning av verksamheten är ersättningsmodellen endast en del i den totala styrningen. (Förslag, 

Landstinget Gävleborg, 2011)   
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4.4 Presentation av bearbetat empiriskt intervjumaterial  

 

4.4.1 Gruppindelning av respondenterna 

 

 

Projektgruppen  

 Ekonom - Arbetar med verksamhets- och systemfrågor inom organisationens 

ekonomienhet. Har varit medverkande i projektgruppen och ingår nu i det råd som skall 

fortsätta att förvalta styr- och ersättningsmodellen. 

  

 Projektledare - Ledare för projektarbetet med framtagande och utveckling av den nya 

styr- och ersättningsmodellen. 

  

Chefsgruppen 

 Divisionschef - Chef för de verksamhetsområden som ingår i division X. Relativt ny på 

sin post men har verkat inom organisationen i andra befattningar innan denna. 

  

 Verksamhetschef - Ny på sin post men har i samband med sin tidigare roll inom 

organisationen kommit i kontakt med, och arbetet med, den aktuella modellen. 

  

 Vårdenhetschef A - Varit vårdenhetschef i ca 1,5 år men innan detta varit verksam 

sjuksköterska på samma vårdenhet. 

  

 Vårdenhetschef B – Varit vårdenhetschef sedan några år tillbaka men innan detta varit 

verksam som sjuksköterska på samma enhet. 

 

Medarbetargruppen 

 En sjuksköterska och tre undersköterskor - De personer som var i tjänst och hade tid att 

svara på våra frågor vid de tillfällena vi var och besökte de aktuella enheterna. 
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4.4.2 Projektgruppen 

4.4.2.1 Fördelning av ekonomiska resurser 

 

Planeringsprocessen  

Årets produktionsvolym grundar sig till största delen på föregående års produktion för 

motsvarande period. Projektledaren berättade att planeringen för januari månad år 2012 har sin 

största grund i produktionen under januari månad föregående år. Det finns dock andra faktorer 

som också påverkar vilken produktion en division eller en verksamhet planerar för. Exempelvis 

kan det i januari 2011 satsats mycket på att förkorta köerna, vilket sannolikt medförde en högre 

produktion i jämförelse med ett mer normalt värde. Om den högre produktion ligger till grund 

för planeringen i januari 2012, när det inte var aktuellt med någon liknande satsning, skulle 

verksamheten hamna betydligt lägre än sin planerade produktion, vilket skulle leda till en 

alldeles för låg ersättning. Det tas även hänsyn till planerade förändringar på samma sätt. 

Projektledaren beskrev att detta arbete rent praktiskt går till så att de som är ålagda att fastställa 

denna planering försöker uppskatta vad den aktuella förändringen innebär och sedan beräknar 

planeringen upp eller ner beroende av förändringens förväntade effekter. 

  

Planeringen av 2012 års volymer och DRG-priser gjordes redan förra året och fastställdes före 

årsskiftet. När detta väl är fastställt går det inte enligt projektledaren att ändra. En division eller 

verksamhet kan planera om sin produktion för att försöka kompensera för hög eller för låg 

produktion för att på så sätt komma upp i samma nivå som planerat totalt sett, men de fastställda 

nivåerna för ersättningen är som sagt inte möjliga att ändra. Om en verksamhet exempelvis 

drabbats av sjukdom hos personalen som gör att de inte kan producera som planerat finns alltid 

möjligheten att öka produktionen under en annan period, eftersom ersättningen räknas 

ackumulerat. Om en månad i taget skulle stämmas av med planen kan det vara ganska stora 

skillnader mellan den faktiska produktionen och planeringen. När januari och februari månads 

produktion läggs samman kommer skillnaden bli lite mindre och sedan sker detta på samma sätt 

allt eftersom månaderna går. När produktionen läggs samman från exempelvis januari till 

november, vilket innebär 11/12 av året, kommer skillnaden mellan produktion och planering vara 

ganska liten i genomsnitt. Ju fler månader som läggs samman, desto närmare ”årskurvan” 

kommer produktionen att hamna. Det blir alltså inte så mycket skillnad i slutet, berättade 
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projektledaren. Eftersom produktionsersättningen inte direkt påverkar finansieringen, 

likviditeten, under året kommer eventuella måntaliga variationer inte att påverka verksamheterna 

i någon större utsträckning, det är ju en gemensam ekonomi.  

 

Vikten av modellen som verktyg för styrning och ledningen poängteras också av projektledaren. 

Det kommer troligen ta lite tid innan de inser funktionen men det är tänkt att vårdenhetschefer 

skall kunna använda modellen för att illustrera verksamhetens aktiviteter, jämföra och se 

förändringar och utfall, motivera sina anställda et cetera. 

 

 

4.4.2.2 Implementering av den nya styr- och ersättningsmodellen 

Projektgruppen beskrev att arbetet med den aktuella modellen fungerat bra. “...att vi tog oss tid 

före och faktiskt gick igenom och konstruerade en modell som vi trodde på utifrån egna 

kunskaper och lärdomar från andra och så....vi förberedde oss bra så....”, berättade 

projektledaren. Ekonomen framhöll att det faktiskt är en relativt stor del diagnoser som passerar 

genom systemet och genererar ett ersättningsunderlag. Denna grupp upplevde också att 

ansvarsfördelningen genom hela processen har varit tydlig då denna funnits med redan i tidigt 

utformade dokument.  

  

Parallella system 

Det har uppkommit tankar kring om att den nya styr- och ersättningsmodellen skulle kunna 

genomförts parallellt med det gamla systemet för att på så vis skapa en mjukare övergång. 

Ekonomen ansåg att det finns både för- och nackdelar med att framföra att något “testas”. Denne 

menade att det finns fördelar i att markera att “ja, men nu kör vi!” Visst kan det vara bra med en 

testperiod då eventuella brister och liknande kunnat åtgärdas men åsyftar också att en sådan 

samtidigt kan skapa ett utrymme för åsikter och synpunkter som kan vara svåra att hantera. 

Ekonomen beskrev att “...annars kan man ju måla upp så många relevanta och irrelevanta 

hinder och då kanske det är lättare att skapa en motkraft i stället för att du ger människor 

utrymme att mobilisera sina egna tveksamheter och liksom alliera sig med andras tveksamheter. 

Till slut har du ett helt nät av tveksamheter som gör att det blir svårhanterat.”  
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Information, kommunikation och utbildning 

Projektledaren beskrev att det inför införandet av den nya styr- och ersättningsmodellen förekom 

diskussioner om hur långt ner i organisationen den aktuella modellen skulle verka. Initialt var det 

tänkt att den under första året skulle stanna redan vid divisionsnivå. Landstingsdirektören fattade 

detta beslut och syftet att då lära sig under det första året och att sedan under kommande år 

fortsätta till nästa nivå. Divisionscheferna ansåg dock inte att detta var optimalt och uttryckte 

enligt att de ville kunna styra sina underordnade verksamheter utifrån samma kriterier som de 

själva, av landstingsdirektören, skulle styras av. På grund av detta fattas under hösten 2011 

beslutet om att den nya styr- och ersättningsmodellen skulle verka på både divisions- och 

verksamhetsnivå, redan under första året. Projektledaren berättade att han anser att detta var ett 

klokt beslut då de önskade effekterna av modellen troligtvis inte skulle haft någon verkan om de 

stannat vid divisionsnivån, “…vi hade lärt oss mer och fått upp kodningskvaliteten och lärt oss 

lite mer om hur det fungerar kanske, men det hade inte fått någon styreffekt ute i verksamheterna 

tror jag...som det gör nu”. 

 

I projektgruppen fanns då alltså i och med det senare beslutet en bild av att ersättningen till 

divisioner och verksamheter skulle baseras på DRG och uppnådda mål. Ersättningen från 

verksamhetsområden ner till vårdenheter skulle ske enligt de metoder som var aktuella innan den 

nya styr- och ersättningsmodellen togs i bruk. På frågan om denna bild också kommunicerades ut 

till chefer och medarbetare svarade projektledaren att den nog inte gjordes det så mycket. 

Eftersom landstingsdirektören vid det första tillfället beslutade att den DRG-baserade 

ersättningen skulle stanna vid divisionsnivå och att nästa steg skulle tas först följande år, beskrev 

projektledaren att de “sköt lite på” att förmedla den bilden och lade inte så mycket vikt vid det 

förrän till i höstas. Denne fortsatte “...men när vi tog fram förslaget...i det skedet hade vi nog 

tänkt att man skulle gå längre än division...när vi jobbade med det...men sedan blev det stopp på 

det och då stannade vi där och då kommunicerade vi förmodligen inte det...det är troligt att vi 

inte gjorde det...utan vi tänkte att vi tar en sak i taget.” 

 

Projektledaren berättade att det är projektgruppen som kommunicerat och givit information, om 

själva styr- och ersättningsmodellen till divisionschefer, verksamhetschefer och 

vårdenhetschefer. Dessa yrkeskategorier har fått sin information i samband med specifika möten 
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angående den aktuella modellen och har sett relativt lika ut oavsett till vilken chefsnivå som 

avsetts. Enligt projektledaren fick även divisionschefer och verksamhetschefer utbildning om 

detta innan införandet 2012. Under tidig höst 2011 har dessa chefer fått utbildning om den 

aktuella modellen i samband med divisionernas specifika mötesdagar för chefer, så kallade 

chefsdagar, och ledningsgruppsmöten. Detta har sedan upprepats ungefär vid årsskiftet 

2011/2012. 

 

Kommunikationen är dock det som har upplevts svårast i arbetet och projektledaren beskrev att 

det hade varit till fördel om kommunikationen med chefer och medarbetare startat betydligt 

tidigare: “...hade man varit bättre på tidigare information så hade man kanske fått en del input 

som man också hade haft nytta av sen ...för det är också så att är man lite dåligt informerad så 

blir man också lite negativt inställd...och om man inte förstår logiken så är det lätt att slå bort 

den”. Ett kommunikationsstöd redan i samband med beslutet om modellen i hälso- och 

sjukvårdens ledningsgrupp samt i landstingsstyrelsen under våren 2011 hade varit värdefullt. 

Detta hade medfört att kommunikationen med chefer och medarbetare inkluderats som en del i 

planeringsprocessen inför 2012. Projektledaren ansåg att de nu “spurtat” och kommit ifatt i detta 

avseende nu i början av 2012 men tror att hela processen fungerat bättre om de haft 

verksamheterna med sig redan från början. “...så det är klart att hade vi varit bättre på att 

informera om de här grundläggande... och verkligen nått ut med kommunikationen så hade vi 

säkert fått fler medspelare som idag inte bryr sig… där man inte förstår vitsen med det..det var 

väl bra som det var... så man har ju inte genererat så många medspelare som man kanske hade 

gjort om man hade varit ute och missionerat lite bättre”, berättade ekonomen.  

 

Ekonomen hade förståelse för att det finns många människor ute i vården som nog inte har 

förstått vad som egentligen har hänt. Det finns orsaker till att det blivit så här, bland annat för att 

“...vi hade höga ambitioner och skulle skapa en kommunikationsplan men helt plötsligt var det 

lite viktigare att göra en kommunikationsplan än att faktiskt kommunicera”, vilket bidrog till att 

det tog tid innan underlag till kommunikationen var färdigställda. Denne berättade också att 

projektgruppen har haft för avsikt att kompensera detta genom att erbjuda de olika 

verksamheterna diverse analyser och material som visar hur det sett ut under de första 

månaderna. Avsikten med detta är att ekonomen tror att det är lättare att förstå sammanhang när 
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det blir tydligt hur systemet hänger ihop med verksamheten och sammanfattar detta med att 

“...ja, den här förändringen blev väldigt mycket...ett litet gäng med ett snabbt uppdrag och med 

ett centralt perspektiv.” 

 

Något som respondenterna i projektgruppen var eniga om är att de lyckats bra med information 

och utbildning till de som arbetar med registreringen av DRG-poängen, kodningen, och de 

beskriver båda att de sett goda resultat på att kvaliteten på kodningen stigit avsevärt. Den största 

delen av den information och utbildning som givits ut av projektgruppen har varit till 

sekreterarna. Stor fokus har också legat på att utse DRG-ansvariga personer på de olika 

enheterna i syfte att påverka kodningskvaliteten positivt för att skapa en rättvisande bild av 

vårdens innehåll. Projektledaren sade också att det i nuläget pågår utbildningar, ganska 

omfattande sådana, för läkarsekreterare. Dessa planeras pågå ända in under år 2013.  

 

På frågan om hur medarbetarna får kännedom om modellen och om de i projektgruppen arbetar 

för att dessa personer skall få kännedom om hur modellen skall komma dem till gagn, svarade 

projektledaren att detta är lite grann mer en chefsfråga. När projektgruppen informerar om 

kodningskvalitet pratar de lite om hur modellen fungerar men det är mer enhetschefernas ansvar 

att kommunicera mer med medarbetarna. Projektgruppen ansvarar också för att det finns 

information på organisationens intranät så att de som vill kan läsa om modellen.   

  

Uppföljning 

Projektledaren berättade att projektet med den nya styr- och ersättningsmodellen är avslutat och 

projektgruppen har sammanställt sitt arbete i en slutrapport. Det finns ett tillsatt förvaltningsråd 

som har i uppgift att förvalta och utveckla den aktuella modellen. Landstinget Gävleborg har en 

generell uppföljningsmodell för att mäta övergripande effektivitetsarbete. Projektledaren beskrev 

dock att det konkreta uppföljningsarbetet avseende den aktuella modellens funktion i 

verksamheterna och upplevelserna kring detta är modellägarens, alltså ekonomidirektörens, 

ansvar tillsammans med det tillsatta förvaltningsrådet. Ekonomen, som alltså nu ingår i detta 

förvaltningsråd, instämde i att ja, de har i uppdrag att vårda, förvalta och utveckla den nya styr- 

och ersättningsmodellen men att det i dagsläget inte finns någon fastställd plan för hur 

verksamheternas arbete med den aktuella modell och den konkreta funktionen kring denna skall 
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följas upp. “...det finns inte fäst på papper någonstans om hur det skall struktureras...alltså, det 

är det jag säger...någon sådan plan finns inte än...men det är klart att det kommer att bli ett 

sådant arbete...för det borde ju också vara ett kvalitetssäkrande arbete...att man hade någon idé 

om hur uppföljningen av modellen skulle se ut... hur funkar den på olika nivåer och så vidare 

...men det finns inte...”, sade ekonomen. 

 

4.4.3 Chefsgruppen  

Gemensamt för denna grupp var att tankarna kring att ersättningen skall baseras på produktion 

och uppfyllda mål är positiva. De var positiva till att organisationen verkar för utveckling men då 

den aktuella modellen inte upplevs fullt funktionell ser de detta första år som ett “inköriningsår”. 

 

4.4.3.1 Fördelning av ekonomiska resurser 

 

Planeringsprocessen 

Divisionschefen ansåg att utformningen av systemet inte är helt klart. Bland annat påpekades 

bristen mellan produktionsplanen och den verkliga produktionen i verksamheten. Det finns 

fortfarande ett stort arbete kvar med att sammankoppla produktions- och DRG-plan. Att utgå 

från föregående års produktion och lägga den till grund för årets produktion anses inte optimalt. 

Det kan förekomma stora svängningar beroende på flera olika orsaker. Bland annat kan det vara 

speciella satsningar som bidragit till en större produktion föregående år, vilket kan skapa ett 

missvisande underlag för årets produktion. Det måste tas mer hänsyn till nuläget, hur 

verksamhetens inflöde ser ut samt framtida behov och planerade förändringar i verksamheten.  

Divisionschefen berättade att det på grund av detta kan vara svårt för verksamheterna att se den 

aktuella modellen som ett styrmedel då matchningen inte fungerar optimalt. Denne ansåg därmed 

att förutsättningarna för verksamhetsstyrningen inte har påverkats i och med den styr- och 

ersättningsmodellens införande.  

 

Tillämpning 

Divisionschefen ansåg att den aktuella modellen kan appliceras på divisions- och 

verksamhetsområdesnivå men inte på vårdenhetsnivå. En av anledningarna är att det på 
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vårdenhetsnivå kan förekomma otillräcklig kunskap om hur den egna enheten är uppbyggd. Det 

är även svårt att applicera den nya styr- och ersättningsmodellen på vårdenhetsnivå, rent 

resultatmässigt. Detta problem hanteras genom en procentuell fördelning av ekonomiska resurser 

till vårdenhetsnivå.  

 

Det förekom även upplevelser om att de beräknande ersättningsnivåerna inte är rättvisande. 

Verksamhetschefen betonade att det måste löna sig att arbeta mer och framhöll att de hittills i år 

producerat mer än normalt men ändå fått mindre ersättning på grund av att planering och 

beräkningar är felaktig. Verksamhetschefen berättade också att budgeten fortfarande finns med i 

arbetet och att ingen fördelning har gjorts enligt den aktuella modellens beskrivning. Införandet 

av den nya styr- och ersättningsmodellen anses ha genererat mer arbete eftersom denna inte 

ersatt någonting utan det i stället tillkommit fler moment. Det har blivit ett system som tillämpas 

parallellt med det gamla budgetsystemet, vilket beskrivs som en frustration eftersom det kräver 

extra tid, som inte finns. “Nu har man lyckats ineffektivisera i stället för att effektivisera”, 

berättade verksamhetschefen och angav att den nya styr- och ersättningsmodellen inte används 

till att styra någon verksamhet.  

 

Vårdenhetschef A beskrev att den nya styr- och ersättningsmodellen hittills inte varit till någon 

nytta och används heller inte i det dagliga arbetet. Båda vårdenhetscheferna arbetar till stor del 

med budgetuppföljning, produktionsplanering, inköp samt att bemanna avdelningen och få denna 

att fungera på ett bra sätt. Ingen av dessa personer ansåg att budgetarbetet har förändrats efter 

införandet av aktuella modellen. Vårdenhetschef B beskrev att det tidigare samarbetet med 

enhetens ansvariga ekonom inte heller har förändrats sedan årsskiftet.  

 

 4.4.3.2 Implementering av den nya styr- och ersättningsmodellen 

Landstinget Gävleborg har en organisationsstruktur där administrationen och ledningsstödet 

flyttats från verksamheten och ersatts av funktionsdirektörer som är separerade från 

verksamheten. Det fanns hos chefsgruppen ändå en viss förståelse för den 

organisationsstrukturen ur effektivitetssynpunkt. Dock ansåg verksamhetschefen att utveckling 

med fördel sker inifrån, av personer i den direkta verksamheten och menade att det kan vara 

svårt när förändringen initieras från verksamhetens utsida. Utvecklingen skall med fördel komma 
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från golvet och medarbetarna ska ha ett effektivitetstänk med sig. Medarbetarna på golvet är 

mycket duktiga på sitt arbete och kan se effektiviseringar. Det är viktigt att ta tillvara på det och 

därför anser verksamhetschefen att en av dennes viktigaste arbetsuppgifter är att skapa 

förutsättningar för detta. “Det viktigaste för mig är att jag har medarbetare som bedriver ett 

utvecklings- och förbättringsarbete kontinuerligt. Det är det som vi gör varje dag, här och nu 

som gör skillnaden”. Verksamhetschefen berättade även att klyftorna mellan olika 

ledningsnivåer i och med detta förstärks.  

  

Parallella system 

Divisionschefen ansåg att den nya styr- och ersättningsmodellen ännu inte är fullt utvecklad och 

komplett samt att den sattes i drift för tidigt. Både divisionschefen och verksamhetschefen 

menade att den aktuella modellen med fördel skulle ha testats parallellt med det tidigare 

systemet. En av anledningarna till att ledningen valde att inte vänta med införandet kan enligt 

divisionschefen varit att de ville påbörja arbetet i samband med inträdet av ett nytt kalenderår. 

Ytterligare en trolig orsak sades vara att en parallell testperiod skulle vara allt för kostsam.  

 

Både verksamhetschefen och vårdenhetschef B beskrev att det blir problem för verksamheten när 

sekreterarna måste åka på utbildning nu och samtidigt ligger efter i registreringen. Samtidigt 

anser dessa att det ändå är viktigt att sekreterarna har en utbildning för att kunna registrera rätt 

och därmed få rätt DRG-ersättning till verksamheten. Med en parallell period hade detta problem 

varit möjligt att undvika i större utsträckning. 

 

Information, kommunikation och utbildning 

Verksamhetschefen beskrev att det har brustit i kommunikationen mellan projektgruppen och 

verksamheten. Information om att den nya styr- och ersättningsmodellen skulle påverka 

verksamheterna och arbetet i dessa framkom först i november/december 2011 och beskrev att 

ansvarsfördelningen genomgående i detta projekt varit, och fortfarande är, mycket oklar.   

  

Verksamhetschefen berättade även att det var mycket oklart att det var just cheferna i 

verksamheten som var avsedda införa den aktuella modellen i verksamheten och det var en brist i 

processen från båda håll. Det poängterades dock att det fanns ett ömsesidigt ansvar i detta 
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sammanhang, att verksamheterna också borde ha kunnat förutse att en förändring av sådant stort 

slag skulle komma att påverka dem. Verksamhetschefen menade ändå att informationen rörande 

den faktiska tidpunkten för införandet borde framgått tydligare från projektgruppens sida. 

  

En sammantagen uppfattning i chefsgruppen var att införandet av den nya styr- och 

ersättningsmodellen inte skötts på ett optimalt sätt. Den utbildning och information som erbjudits 

angående den aktuella modellen har varit i from av några få timmar i samband med olika 

chefsdagar, vilket inte varit tillräckligt enligt verksamhetschefen. Detta gör att det är svårt för 

denna grupp att styra sin verksamhet med en modell som är svår att förstå och tillämpa. Detta 

nämnde denne trots att ha kommit i kontakt med modellen i sitt tidigare arbete. När ett så pass 

stort förändringsarbete genomförs i en stor organisation måste de ansvariga se till att alla 

inblandade parter får den information som de behöver.  

 

Båda vårdenhetscheferna berättade att den nya styr- och ersättningsmodellen har presenterats på 

ett ledningsgruppsmöte under hösten 2011. Vårdenhetschef B återgav att det var 

verksamhetschefen som informerade om den aktuella modellen. Verksamhetschef A uppgav i 

stället att den största delen information som presenterats mest handlat om DRG rent allmänt och 

känner därför inte att tillräckligt med information om den aktuella modellens funktion erbjudits. 

“Den har gått ganska obemärkt förbi, kan man säga”, berättade vårdenhetschef A.  

 

För att lyckas och uppnå ett bra resultat ansåg vårdenhetschef A att det är viktigt att 

verksamheten är förberedd på förändringen och att alla är delaktiga. Det är viktigt att de 

inblandade får den utbildning som behövs och intresset kring den aktuella modellen kan alltid 

diskuteras men de båda vårdenhetscheferna var i detta fall dock eniga om att något erbjudande 

om utbildning inte funnits. Vårdenhetschef A poängterade dock att det också är viktigt att själv ta 

ansvar och fråga om det är något man undrar över.  

 

Divisionschefen berättade att det kan vara svårt att se vem styr- och ersättningsmodellen 

egentligen gagnar, trots att ett av syftena är att den ska fungera som ett redskap för styrning och 

ledning. Det är dock i slutänden patienterna som skall gynnas, vilket är viktigt att komma ihåg. 

Tanken finns där men kopplingen måste bli tydligare och synliggöras för att chefer på olika 
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nivåer ska motiveras att tillämpa den aktuella modellen i sin verksamhet. Om cheferna i 

verksamheten ser denna koppling tillsammans med vinsterna och på så sätt ser att de också kan 

använda redskapet i sin styrning skapas ett naturligt engagemang. 

  

Verksamhetschefen har aktivt valt att endast föra valda delar av den nya styr- och 

ersättningsmodellen till sina underställda vårdenhetschefer. Det som kommuniceras ut är bland 

annat att en stor del av verksamhetens ersättning är beroende av hur medarbetarna registrerar 

diagnoser. Vårdenhetscheferna förmedlar sedan detta vidare till medarbetarna i termer som rör 

deras vardag. Detta kan exempelvis vara att tydliggöra kostnader eller informera om planerade 

”kösatsningar” och liknande.  

 

På grund av medarbetarnas pressade arbetssituation finns ingen tid över till utbildning om den 

nya styr- och ersättningsmodellen. Verksamhetschefen beskrev att medarbetarna har mycket 

annat att tänka på sitt dagliga medicinska arbete och dessutom har en känsla av att den aktuella 

modellen inte berör dem.  

 

Representanter från verksamheten. 

Både divisionschefen och verksamhetschefen ansåg att det skulle ha varit en fördel om personer 

från verksamheten involverats i ett tidigt skede, redan vid framtagandet av den nya styr- och 

ersättningsmodellen. Det är viktigt att ta tillvara på den kunskap som finns hos de som verkar i 

den dagliga verksamheten, hos de som känner till kärnverksamheten samt hur flöden och 

processer ser ut. Divisionschefen och verksamhetschefen var eniga om att detta skulle påverka 

projektplaneringen positivt. Divisionschefen poängterade också att det är ett gemensamt ansvar, 

både hos projektgruppen att bjuda in verksamheten och hos verksamheten att visa sitt intresse, 

till samarbete.  

 

 4.4.4 Medarbetargruppen 

 

Flera av respondenterna inom denna grupp ansåg att de känner till den nya styr- och 

ersättningsmodellen. En respondent beskrev att Landstinget Gävleborg tidigare haft en 
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anslagsbudget men nu skiftat till en prestationsbaserad budget. En annan medarbetare beskrev att 

denne har hört talas om den aktuella modellen “lite dovt”.  

 

Informationen angående den nya styr- och ersättningsmodellen kommer från olika chefer. En 

medarbetare berättade att denne tagit del av informationen på ett samverkansmöte och då av 

verksamhetschefen. En av de andra medarbetarna berättade att de tagit del av informationen på 

en arbetsplatsträff och då av vårdenhetschef A respektive B.  

 

Angående hur arbetet har påverkas utav den nya styr- och ersättningsmodellen svarade en 

medarbetare att vissa moment i dennes arbete kan upplevas lite stressigare än tidigare. 

Resterande medarbetare hade ingen uppfattning om hur den aktuella modellen påverkade deras 

arbete. 
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5. Analys 

I detta avsnitt presenteras de områden i empiriavsnittet som anses mest tydligt framträdande i 

förekommande grupper och ställs i relation till befintlig forskning inom aktuellt område. 

Avsikten med detta är att ge läsaren en direkt anknytning till hur de faktorer som återfunnits i 

det empiriska materialet står i relation till de faktorer som tidigare forskning framhållit kritiska i 

en implementeringsprocess. Då avsnittet för information, kommunikation och utbildning är ett av 

de mest framträdande och relevanta områden har vi i denna analysdel valt att dela upp detta 

under rubrikerna ”Information och utbildning” och ”Kommunikation”.  

 

Då det framkommit att det inte förekommer någon fördelning enligt den aktuella modellen finns 

heller inget empiriskt material att knyta till någon tidigare forskning. Därför kommer det 

empiriska materialet avseende fördelningen att presenteras fristående. Efter detta kopplas 

förekommande faktorer avseende implementeringen till relevant forskning.   

 

5.1 Fördelning av ekonomiska resurser  

Erhållet empiriskt material visar att de personer som är avsedda att genomföra denna fördelning, 

alltså chefsgruppen, i varierande grad anser sig vara otillräckligt insatta i modellens funktion och 

känner därför att de inte har färdigheter nog att göra detta. Modellen tillämpas alltså inte i den 

utsträckning det är tänkt och någon fördelning utifrån denna sker inte inom någon av de 

studerade chefsnivåerna.  

 

En gemensam inställning bland flera av respondenterna i chefsgruppen är att detta första år anses 

vara ett slags “testår”. Detta ger en uppfattning om att den nya styr- och ersättningsmodellen inte 

tas på fullt allvar, att de nu befinner sig i en läroperiod och att modellen inte förväntas fungera 

fullt ut. Det gamla systemet är fortfarande det system som till avgörande del ligger till grund för 

den faktiska divisionsinterna fördelningen av ekonomiska resurser. Projektgruppen uttrycker 

också att det nu initialt kommer att vara en period som präglas av ett lärande men uppfattningen 

om modellens funktion skiljer sig mycket mellan de olika grupperna. Projektgruppen anser, till 

skillnad mot chefsgruppen, att modellen ändå fungerar relativt väl eftersom det är ett stort antal 

diagnoser som passerar genom systemet och därmed genererar underlag för ersättning.  
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5.1.2 Planeringsprocessen 

Chefsgruppen upplever att deras avsedda tillämpning, nämligen själva verktyget för fördelning 

och styrning, inte fungerar på ett bra sätt. Projektgruppen ser det rent systematiska, att 

kodningskvaliteten tilltagit väsentligt och att kedjan rent tekniskt fungerar, från att en patient får 

sin diagnos, DRG-poäng registreras och slutligen genererar en ersättning. Chefsgruppen ser den 

aktuella modellens funktion utifrån sin verklighet, hur de skall kunna använda denna i den 

ekonomiska processen, hur styrningen skall kunna effektiviseras och underlättas samt hur 

patienterna i slutänden skall gagnas av detta. Denna grupp ser också att de får en ersättning 

utifrån de DRG-poäng som tar sig igenom systemet men upplever att denna inte är rättvisande i 

förhållande till aktuell produktion. Det förekommer även känslor om att produktionsplaneringen 

utifrån den aktuella modellen är svår att matcha med den faktiska verksamheten. Den hänsyn 

som projektgruppen anser att den aktuella modellen skall ta hänsyn till i form av uppskattade 

omräkningar av föregående års volymer upplevs av chefsgruppen som otillräcklig. Detta är den 

faktor som tydligast kan ses som en anledning till att cheferna upplever att modellen inte kan 

tillämpas i verksamheterna. De känner att erhållen ersättningen inte stämmer överens med den 

faktiska produktionen samt att planerade volymer inte är representativa för den aktuella 

verksamheten. Det förekommer inom chefsgruppen också upplevelser om att denna nya styr- och 

ersättningsmodell bidragit till ineffektivitet och ytterligare komplicerat ett redan krångligt 

ekonomiskt arbete. Projektgruppen är medveten om att det funnits brister i 

kommunikationsprocessen och förstår att det finns många ute i verksamheterna som inte så väl 

känner till hur den aktuella modellen skall tillämpas.  

 

 

5.2 Implementering av den nya styr- och ersättningsmodellen 

5.2.1 Utbildning/Information 

En gemensam upplevelse inom chefsgruppen är en känsla av att nödvändiga förutsättningar för 

att hantera den aktuella modellen inte erhållits. Den utbildning denna grupp erbjudits och som 

faktiskt också genomförts har till största del handlat om DRG och kodning. En mer 

funktionsinriktad utbildning hade varit värdefullt så att chefer på olika nivåer inom denna grupp 

fått bättre kännedom om hur de skall hantera modellen i sin respektive vardag. Den nya styr- och 
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ersättningsmodellen är avsedd att utgöra det verktyg som respondenterna i chefsgruppen skall 

använda för att styra sina verksamheter och enheter mot organisationens målsättningar, vilket är 

mycket svårt att utföra om de inte får lära sig hur detta skall fungera.  

 

Umble, Haft & Umble (2003) beskriver att en viktig faktor för ett framgångsrikt införande är 

utbildning och framför allt vikten av utbildning till de som är avsedda att använda systemet 

påbörjas i god tid innan införandet. Ehie & Madsen (2005) instämmer i detta och menar att det är 

mycket väsentligt att satsa på att utveckla företagets mänskliga resurser och att det i samband 

med ett införande av ett nytt styrsystem skall formas en detaljerad planering för att utbilda 

användarna av systemet. Umble, Haft & Umble (2002) belyser bland annat vikten av relevant 

utbildning då ett system av denna art ofta är beroende av att rätt sorts data matas in. Därför är det 

avgörande för systemets funktion att personer som är ansvariga för detta besitter god kompetens. 

För att en organisation skall kunna utvinna optimala effekter av ett nytt styrsystem framhåller 

Umble, Haft & Umble (2002) också särskilt vikten av att alla inom organisationen arbetar inom 

systemet. Det har visat sig att det när alla inte förstår ett nytt system uppstår egna varianter av 

tillämpningar, eventuellt i kombination med ett tidigare system. Fördelarna med det nya systemet 

kommer då aldrig att kunna frambringas så länge det finns människor inom organisationen som 

arbetar utanför detta.  

 

Vidare beskriver Umble, Haft & Umble (2003) om utbildningens väsentlighet för att användare 

skall kunna hantera systemet för att lösa problemen i sin vardag, alltså att tillämpa det som det 

verktyg det är avsett att vara. Det handlar inte bara om att känna till vilka funktioner som är 

tillgängliga utan också att kunna sätta dem i ett sammanhang och utnyttja systemet. Utbildningen 

måste starta tidigt och pågå långt in i processen. Det är ofta så att personer i verksamheten 

förväntas kunna hantera ett system efter att ha fått en initial information och en kortare 

genomgång. Det är när de får använda systemet i sitt dagliga arbete som den faktiska 

utbildningen och inlärningen sker och det är också då praktiska frågor och problem uppstår. 

Författarna beskriver att en “efter-implementering” är värdefull, att det finns en fortsatt kontakt 

mellan de som inför systemet och de som använder detta även efter det att 

implementeringsprocessen är avslutad.  
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Chefsgruppen känner att de inte erhållit utbildning i den utsträckning de önskat vilket bidragit till 

att de i nuläget inte använder den aktuella modellen på det sätt som är avsett. Det förekommer 

också egna varianter av tillämpningar där vissa delar av systemet parallellkörs med det tidigare. 

Det kan tydligt noteras att detta enligt Umble, Haft & Umble (2003) kan härledas till avsaknaden 

av utbildning. Konsekvenser av detta blir också som författarna till artikeln beskriver, att den nya 

styr- och ersättningsmodellens effekter inte är möjliga att utvärdera då systemet inte följs fullt ut. 

Det är inte möjligt att se vad som är effekter av vad.  

  

Den personalgrupp som prioriterats i detta fall är sekreterarna och därmed också 

kodningskvaliteten. Det Umble, Haft & Umble (2003) beskriver om att det är viktigt för systemet 

att rätt data registreras för att systemet skall fungera syns alltså tydligt i Landstinget Gävleborg, 

vilket är positivt. Genom att informera och utbilda denna personalgrupp har organisationen 

prioriterat en god kodningskvalitet för att skapa ett optimalt ersättningsunderlag för den nya styr- 

och ersättningsmodellen.  

  

5.2.2 Kommunikation 

Kommunikation är en högst väsentlig faktor i detta sammanhang. En kritisk faktor i ett 

framgångsrikt införande som Fui-Hoon Nah, Lee-Shang Lau & Kuang (2001) tar upp i sin artikel 

berör just detta. Dessa författare belyser vikten av en effektiv kommunikation mellan alla 

berörda nivåer inom organisationen och framhåller speciellt mellanchefernas avgörande uppgift 

att förmedla det nya systemets avsikter, aktiviteter och målsättningarna med denna. Det är viktigt 

att medarbetarna är väl förberedda på förändringen och vad denna kommer att innebära för dem.  

 

Både Umble, Haft & Umble (2003) och Marnewick & Labuschange (2005) beskriver vikten av 

att medarbetarna motiveras och att de får kännedom om anledningen till varför det nya systemet 

införs. Klara definitioner av målsättningar och förväntningar skall också förmedlas till dessa och 

det är viktigt att kommunikationen formas efter yrkesgruppernas respektive förutsättningar. 

Detta kan härledas till det som Atkinson (2006) beskriver angående värdet av att det inom 

organisationen finns en samsyn för att alla skall sträva mot samma målsättningar för att på så sätt 

lyckas med införandet. Dessa faktorer kan också kopplas till begreppet kommunikation då det för 
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att förmedla målsättningar och förväntningar, för att uppnå en samsyn, krävs en god 

kommunikation mellan olika parter.  

 

Det har framkommit att varken chefsgruppen eller medarbetargruppen upplever sig ha erhållit 

information i tillräcklig utsträckning för att kunna tillämpa den aktuella modellen i sitt arbete.  

Det har inte heller framgått när i tiden modellen egentligen skulle införas, förrän alldels innan 

årsskiftet. Den kommunikation som nått berörda personer kom alldels för sent, vilket gjorde att 

verksamheterna inte kunnat förbereda sig på ett bra sätt inför den stora omställningen. Alltså har 

inte chefsgruppen inom den aktuella organisationen erhållit de förutsättningar som Umble, Haft 

& Umble (2003) och Marnewick & Labuschange (2005) beskriver är så viktiga. De klara 

definitionerna av målsättningar och förväntningar som funnits inom den aktuella organisationen 

har inte kommunicerats ut, vilket gör att den gemensamma samsynen som Atkinson (2006) anser 

är viktigt för ett lyckat implementeringsarbete också saknas. Den kommunikationen mellan 

chefsnivåerna som Fui-Hoon Nah, Lee-Shang Lau & Kuang (2001) anser är så viktig påverkas 

också negativt, vilket gör att ännu en kritisk faktor för ett framgångsrikt införande påverkas i 

negativ riktning. För att undvika sådant motstånd och kaos som kan uppstå vid sådana här stora 

förändringar beskriver Umble, Haft & Umble (2003) att det är essentiellt att berörda människor i 

organisationen verkligen är förberedda på den utmaning de står inför. Bristande förberedelser 

kan göra att det inom personalgruppen skapas oro och motstånd till de förändringar som 

införandet medför, vilket gör att införandeprocessen tar längre tid och att företaget inte har 

möjlighet att utvinna optimala effekter av det nya systemet.  

 

Projektgruppen har beskrivit att de varit ute i verksamheterna och informerat alla de olika 

grupperna, både divisions-, verksamhets- och vårdenhetschefer och att informationen till dessa 

sett i stort sett likartad ut. Motiveringen till detta är att de ju alla är chefer. Det finns inom 

projektgruppen också en åsikt om att det är chefernas ansvar att sedan föra informationen vidare 

till sina underordnade. Det kan i och med detta konstateras att upplevelserna huruvida 

information om den nya styr- och ersättningsmodellen kommunicerats ut skiljer sig vida åt 

mellan grupperna.  
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5.2.3 Organisationsstruktur 

Inom chefsgruppen finns upplevelsen av att ansvarsfördelningen genomgående i denna 

implementeringsprocess varit mycket otydlig och att detta kvarstår än i dag. Mest framträdande i 

detta sammanhang är att cheferna känt oklarheter avseende vad som förväntats av dem och vilka 

uppgifter de har varit avsedda att utföra. Enligt projektgruppen har ansvarsfördelningen varit klar 

och tydlig genom hela processen. I de dokument som erhållits från Landstinget Gävleborg 

(Landstinget Gävleborg, 2011, 2012) framgår ansvarsfördelningen inom projektgruppen samt 

hur kommande fördelningsarbete kommer att påverka berörda yrkeskategorier rent praktiskt. Det 

kan i och med detta anses att det från projektgruppens sida funnits en god planering avseende 

fördelningen av ansvaret i detta projekt men att berörda personer i verksamheten inte upplevt 

detta. 

 

En kritisk faktor som ofta återkommer i samband med studier avseende 

implementeringsprocessen är ansvarsfördelningen inom projektgruppen. Fui-Hoon Nah, Lee-

Shang Lau & Kuang (2001), Marnewick & Labuschange (2005) och Momoh, Roy & Shehab 

(2010) tar alla upp det faktum att det är viktigt att det finns en tydlig ansvarfördelning inom 

projektgruppen. Detta är viktigt för att förändringsarbetet skall fungera så bra som möjligt och 

för att det nya systemet skall få goda förutsättningar för att också fungera optimalt. I Landstinget 

Gävleborgs fall talar alltså den tydliga och klara ansvarsfördelningen inom projektgruppen till 

den nya styr- och ersättningsmodellens fördel.  

 

Upplevda oklarheter inom chefsgruppen kan tänkas höra samman med aktuell 

organisationsstruktur. Den komplexa organisationen orsakar långa informationsvägar och om 

något är oklart inom de högre nivåerna kommer detta att vara än mer oklart då det når de nedre 

nivåerna. Det har i chefsgruppen framkommit tankar kring tidigare förändringar i 

organisationsstukturen. Funktioner som verksamhetsstöd har tagits bort för att ersättas med 

funktionsdirektörer, vilka är separerade från verksamheterna. Det finns förståelse för att detta 

kan vara motiverat ut många synvinkar men respondenten inom chefsgruppen anser att det är 

svårt att förändra en verksamhet ”utifrån”. När de som står för en förändring av detta slag inte är 

involverade i den direkta verksamheten uppstår svårigheter kring den praktiska funktionen. När 

det finns upplevelser om att ledningen inte har någon förståelse för verksamheten ökar klyftorna 
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mellan de olika nivåerna inom organisationen. Det kan tänkas att divisionsstrukturen är avsedd 

att skapa den mer horisontell organisationsstruktur för att motverka sådana fenomen men det 

faktum att dessa klyftor nu i stället upplevs öka gör att känslan av hierarki och centralisering 

tilltar.  

 

Carlfjord (i Nilsen, 2010) beskriver att en centraliserad organisationsstruktur skapar svårigheter i 

ett förändringsarbete. Det är vanligt att just organisationer inom hälso- och sjukvård utgörs av 

komplicerade organisationsstrukturer med stora antal medarbetare, många olika nivåer och 

professioner, vårdinriktningar och liknande som tillsammans med en politisk ledning skall 

samsas inom den stora helheten. Wagner & Lederer Antonucci (2009) behandlar i sin artikel just 

det faktum att det inom den offentliga sektorn ofta förekommer situationer som skapar komplexa 

svårigheter. De har konstaterat att det går att se faktorer som påverkar en 

implementeringsprocess, att dessa kan vara gemensamma för företag och organisationer inom 

både privat och offentligt sektor, men att det också för offentliga organisationer ofta förekommer 

ytterligare svårigheter på grund av organisationsstrukturen.  

 

Momoh, Roy & Shehab (2010) beskriver att det inte är ovanligt att ledare underskattar 

omfattningen av förändring som det nya systemet faktiskt innebär. Detta kan sammankopplas 

med det som Ehie & Madsen (2005) uppmärksammar om att det är viktigt att ledare är 

observanta på de organisatoriska och strukturella förändringar som kan komma att krävas för att 

företaget skall kunna utvinna största möjliga effekter och fördelar av det nya systemet. De menar 

att det inte alltid är möjligt att applicera ett nytt system på företagets befintliga struktur och att 

eventuella förändringar i denna noggrant måste hanteras för att optimalt passa det nya systemet. 

Det är viktigt att strukturen och det nya systemet stöttas av varandra och författarna till denna 

artikel beskriver att de företag som inser detta också är de som kan utvinna störst fördelar av sina 

nya system.  

 

5.2.4 Representanter från verksamheten 

Det har framkommit åsikter i chefsgruppen om att representanter från verksamheten borde 

inkluderats i arbetet med utvecklingen av den nya styr- och ersättningsmodellen. På detta sätt 
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hade kunskaper om kärnverksamheten kunnat tillvaratas och också skapat ett större engagemang 

ute i verksamheterna. Det poängteras dock av chefsgruppen själv att detta naturligtvis är ett 

gemensamt ansvar, verksamheten borde också visa sitt intresse för ett sådant samarbete. Det 

finns uppfattningar inom projektgruppen om att utvalda representanter ur verksamheten har 

involverats och tillfrågats under arbetets gång men det är oklart om vilka befattningar dessa 

personer haft. Det förekommer dock även en annan mening om detta då den andra respondenten i 

denna grupp inte känner igen detta och menar att de som tillfrågats om synpunkter haft betydligt 

högre befattningar. Dessa personer kan då inte anses vara representativa för den direkta 

verksamhetens åsikter.  

 

Fui-Hoon Nah, Lee-Shang Lau & Kuang (2001) beskriver att det i ett utvecklingsteam skall ingå 

en blandning av olika kompetenser. Det är naturligtvis viktigt att det finns specifika kompetenser 

som hanterar mer systemtekniska och projektrelaterade frågor, som kan styra arbetet i rätt 

riktning. Dock är själva blandningen avgörande för framgång. Det måste finnas personer med 

verksamhetsanknytning som kan hjälpa de mer tekniskt inriktade personerna att utveckla 

lösningar och den praktiska utformningen av systemet. Momoh, Roy & Shehab (2010) är också 

eniga i detta och betonar särskilt att medarbetare från företagets eller organisationens 

kärnverksamhet skall involveras i utvecklingen och införandet av det nya systemet. En stor vinst 

i detta är då bland annat att det skapar ett engagemang och intresse även i medarbetargruppen 

och i och med detta kan negativa motstånd till förändringen reduceras. 

 

En gemensam inställning bland flera av respondenterna i chefsgruppen är att detta första år anses 

vara ett slags “testår”, vilket ger en uppfattning om att den nya styr- och ersättningsmodellen inte 

tas på fullt allvar. Det finns inställningar som antyder att de nu befinner sig i en läroperiod och 

att det inte förväntas fungera fullt ut. Projektgruppen uttrycker också att det nu initialt kommer 

att vara en period som präglas av ett lärande men uppfattningen om modellens funktion skiljer 

sig mycket mellan de olika grupperna.  

 

Den aktuella organisationen har nu hamnat något som skulle kunna benämnas som ett slags 

ofrivilligt testår. En mer planerad och organiserad form av ett sådant testår skulle dock kunna 

vara ett sätt att involvera personal från verksamheterna i processen. Om det upplevs svårt att 
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inkludera dessa i planeringsprocessen och utvecklingsarbetet med modellen kan en testperiod 

tänkas vara ett alternativ till att de ändå får medverka och på så sätt ha möjlighet att påverka 

arbetet. Projektgruppen beskriver att ett sådant testår skulle kunna innebära ett allt för stort 

utrymme för åsikter och synpunkter. Ett testår hade uppskattats av chefsgruppen och hade kanske 

kunnat skapa det engagemang och intresse som Momoh, Roy & Shehab (2010) beskriver är så 

viktigt. Umble, Haft & Umble (2003) beskriver att det sällan fungerar på så sätt att användarna 

efter endast en initial information och utbildning kan hantera ett nytt system och tillämpa detta 

till problemlösning och styrning i sitt dagliga arbete. Det är när systemet används som problem 

och frågor uppkommer. Om det finns möjlighet att hantera sådant innan det nya systemet tas i 

skarpt bruk finns det också bättre förutsättningar för en smidigare övergång till det nya systemet. 

Detta i sin tur skapar också bättre förutsättningar för att se effekter av det nya systemet och 

möjligheter att mäta och utvärdera dess funktion i ett betydligt tidigare stadium än vad som nu är 

möjligt i det aktuella fallet.  

 

5.2.5 Stöd från ledningen och chefer  

För att införandet skall kunna genomföras på ett så optimalt sätt som möjligt belyser flera 

författare vikten av stödet från chefer och ledningen. Bland andra beskriver Ehie & Madsen 

(2005) och Wagner & Lederer Antonucci (2009) att ledningen ska vara involverade i 

förändringen. Det är viktigt med ett uppmuntrande och stöd från ledningen under hela processen 

för att införandet skall fungera på ett bra sätt. Marnewick & Labuschange (2005) poängterar 

också ledningens viktiga roll i en framgångsrik implementering I det aktuella fallet kan det 

konstateras att ledningens beslut om att införa det nya styr- och ersättningssystemet gör att 

projektgruppen känner ett stöd för sitt arbete och att de har ett stöd att införa detta. Detta är en 

kritisk faktor som i det aktuella fallet har mycket positivt för implementeringsarbetet.  

 

En tänkbar anledning till att det just är ledningens stöd som framhålls kan vara att genomförda 

studier utförts på företag med en annan typ av organisationsstruktur är vad som är aktuellt i 

denna studie. Det anses även högst väsentligt att de olika chefsbefattningar som förekommer 

inom chefsgruppen också för stöd från sina respektive chefer. Vårdenhetschefen behöver känna 

stöd från verksamhetschefen, som i sin tur behöver känna stöd från divisionschefen och så 
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vidare. Dessa gör så gott de kan men då det genomgående i detta led förekommer känslor av 

oklarheter och okunskap kommer det att vara svårt att föra stödet vidare nedåt i ledet. Det är i 

och med detta svårt för de olika respondenterna i dessa grupper att känna ett stöd från sin 

respektive chef om denne själv är osäker.  

 

5.2.6 Uppföljning 

Det finns ett tillsatt förvaltningsråd som ska förvalta och utveckla den nya styr- och 

ersättningsmodellen, men projektgruppen beskriver att det inte finns någon konkret plan på hur 

uppföljning skall ske. I organisationen finns en generell uppföljningsmodell som mäter 

effektiviteten i organisationen, men ingen specifik uppföljning för hur det konkreta arbetet med 

den aktuella modellen fungerar. Dock finns det ändå tankar kring hur en uppföljning skulle 

kunna utformas. Projektgruppen har i sin slutrapport sammanställt ett antal punkter som de anser 

vore aktuella att arbeta vidare med. Det är sedan upp till förvaltningsrådet att fortsätta att arbeta 

med detta och underhålla den aktuella modellens utveckling och funktioner. 

 

Ehie & Madsen (2005) och Umble, Haft & Umble (2003) beskriver att det är viktigt att det nya 

systemet följs upp och bevakas för att utveckling ska kunna upprätthållas. Ett system kan inte 

fungera utan underhåll, vilket kräver att organisationen även efter implementeringsprocessen 

fortsätter att aktivt underhålla systemet. Fui-Hoon Nah, Lee-Shang Lau & Kuang (2001) 

instämmer i detta resonemang och beskriver att det är viktigt att processen stäms av med tidigare 

uppsatta mål. Även avstämningar med användarna av systemet är viktigt för att följa upp 

praktisk funktion. Marnewick & Labuschange (2005) belyser att företaget eller organisationen 

efter det nya systemets införande kommer att befinna sig i en kontinuerlig utveckling och 

mognad. Allt eftersom personalen vänjer sig med att tillämpa systemet kommer organisationens 

processer och aktiviteter utvecklas och förändras. 

 

Det är naturligtvis viktigt att följa upp de övergripande effekterna av den nya styr- och 

ersättningsmodellen men Landstinget Gävleborg skulle troligtvis vinna på att initialt satsa på en 

mer aktiv uppföljning avseende användarna. Det är deras aktiviteter som skall generera 

möjligheter att mäta de mer övergripande effektmålen. De som har konstruerat den aktuella 
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modellen upplever att processen fungerar väl då det ändå finns ett relativt stort antal diagnoser 

som passerar i systemet och genererar underlag till ersättning. Verksamheterna, som är avsedda 

att tillämpa den aktuella modellen för styrning och fördelning av resurser, har inte samma 

upplevelse och tillämpar inte detta verktyg i den utsträckning som antas. Om den nya styr- och 

ersättningsmodellen inte används på avsett vis kommer det också bli svårt att mäta några 

övergripande effekter av dess tillämpning. Därför borde den aktuella organisationen prioritera 

uppföljning, stöd och utveckling hos användarna för att alla mindre enheter skall kunna bidra till 

en effektiv helhet.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras de faktorer i analysen som anses vara av störst relevans för den 

aktuella organisationen. Det skall i detta sammanhang finnas i åtanke att det endast är ett led 

inom den aktuella organisationen som studerats och att avvikelser från detta led sannolikt 

förkommer i förhållande till ett annat motsvarande led. Vår avsikt är att reflektera kring 

väsentliga faktorer i syfte att lyfta fram positiva aspekter samt att belysa möjliga orsaker till de 

problem som uppstått. Avsnittet avslutas med en kort redogörelse för studiens bidrag och förslag 

till fortsatt forskning. 

 

Ingen av respondenterna inom chefsgruppen svarade att de genomförde någon konkret 

fördelning enligt den nya styr- och ersättningsmodellen. Det har framkommit att det här första 

året ses som ett testår, trots att den aktuella modellen faktiskt har ersatt det gamla systemet. 

Modellen har redan provkörts parallellt med det gamla systemet under år 2011, men frågan är i 

vilken utsträckning detta genomförts då ingen av respondenterna i chefsgruppen nämner detta. 

Troligtvis har detta skett på en mer systemmässig nivå utan att verksamheterna involverats. Detta 

har förmodligen inte kommunicerats ut av projektgruppen då ingen i chefsgruppen nämner det. 

Inställningen till att detta första år skulle vara ett läroår anses också kunna inverka på att den 

fördelning av de divisionsinterna resurserna påverkas, ingen fördelning genomförs enligt det nya 

systemet och de effekter som var tänkta att påverka styrningen av verksamheten går förlorade.  

 

Vi kan också konstatera att upplevelserna avseende den aktuella modellens funktion skiljer sig 

mycket mellan projektgruppen och chefsgruppen. Vi får upplevelsen av att projektgruppen ser 

till det mer rent systematiska, att systemet fungerar väl eftersom det finns DRG-poäng som tar 

sig igenom systemet och på så sätt genererar ett ersättningsunderlag. Det är detta som till stora 

delar gör att det är möjligt att få en bild av vårdens innehåll, vilket är ett av de syften som den 

aktuella modellen avser att fylla. Det är också genom detta som ledningen kan få den önskade 

helhetsbilden och se hur de olika enheterna producerar et cetera. Frågan är dock hur 

sanningsenlig denna bild är eftersom modellen idag inte används fullt ut. Chefsgruppens 

upplevelse skiljer sig från detta genom att de inte anser sig fått det styrverktyg som den nya styr- 

och ersättningsmodellen är avsett att vara. Den aktuella modellen var avsedd att underlätta deras 
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arbete, skapa effektivitet och generera tydlig återkoppling mellan ersättning och produktion. 

Upplevelser om att planeringsunderlag och veklighet inte stämmer överens och att ersättningen 

inte är rättvisande i förhållande till produktionen tyder på att redskapet för styrning inte fungerar 

i deras arbete, vilket kan anses som en av orsakerna till att den aktuella modellen inte tillämpas i 

verksamheterna på det sätt som avsetts. Det finns fler tänkbara anledningar till att det idag ser ut 

på det här viset.  

 

En stor bidragande faktor tror vi har att göra med förberedelserna. Det har tidigare nämnts att det 

i studier om vilka faktorer som påverkar ett införande av ett nytt styrsystem bland är mycket 

viktigt att företag och verksamheter får möjlighet att förbereda sig väl inför sådana här stora 

förändringar. Vi kan i det aktuella fallet konstatera att projektgruppen upplever sig vara väl 

förbereda. De har under lång tid arbetat med den aktuella modellen, funderat och resonerat kring 

dess form, funktion och verkan. De har diskuterat hur långt ner i nivåerna den skall sträcka sig 

och hur det skall se ut för de delar som inte skall tillämpa den prestationsbaserade fördelningen. 

Vi kan dock inte se att chefsgruppen avseende sin tillämpning fått samma förutsättningar. Vi är 

eniga i tankarna om att det är ett gemensamt ansvar från båda dessa sidor, att både erbjuda och 

efterfråga information. Chefsgruppen kände till att ett arbete med ett nytt ersättningssystem 

pågick men på något sätt har tidpunkten för införandet inte nått fram till dessa. Detta gjorde att 

den tid denna grupp fick till förberedelse var så kort att de inte fick förutsättningar för att hinna 

anpassa sin verksamhet till de förändringar som krävdes för att kunna hantera detta på ett bra 

sätt.  

 

Som nämnts i analysen har det i tidigare undersökningar framkommit att förberedelser är mycket 

viktiga för att organisationens övergång till det nya systemet skall fungera på ett optimalt sätt. 

Det har också i detta sammanhang framkommit att det i en utvecklings- och införandeprocess är 

värdefullt att involvera representanter från företagets kärnverksamheter. Vi anser att det i det 

aktuella fallet hade varit mycket värdefullt att låta personer från den direkta verksamheten vara 

delaktiga i processen. På detta sätt tror vi att exempelvis de brister som chefsgruppen upplever 

med att planeringsunderlag och ersättningsnivåer inte är rättvisande i förhållande till 

verkligheten skulle kunna elimineras innan det nya systemet togs i bruk. Vi har tidigare i 

analysdelen också nämnt att dessa personer från verksamheterna kan komplettera de tekniska 
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komponenterna i det nya systemet med ett praktiskt tankesätt. Vi tror att detta kan vara något 

som saknas i det aktuella fallet. Personerna i verksamheten känner till hur processen och 

aktiviteter i det dagliga arbetet ser ut och fungerar, vilket hade varit värdefullt att beakta i 

utformandet av den nya styr- och ersättningsmodellen.  

 

Vi tror också att ett mer aktivt deltagande av personer och befattningar från verksamheterna 

skulle kunna bidra positivt till bland annat ett ökat intresse och engagemang. Även om det finns 

en övergripande positiv inställning till att organisationen verkar för förändring och utveckling 

förekommer ändå allt för många negativa tankar och upplevelser kring den aktuella modellens 

konkreta funktion och utformning. Ett sådant motstånd skulle kunnat vara betydligt mindre idag 

om det förekommit en större delaktighet. Vi menar inte att alla personer från verksamheten 

skulle vara inblandade i en sådan medverkan men om representanter från de olika 

verksamheterna och enheterna får vara delaktiga och medverka i processen kan dessa i sin tur 

föra sina erfarenheter vidare till kollegor och fungera som ett slags ansvarigt kommunikationsled 

mellan kollegor och projektgrupp. På detta sätt finns också kunskaper och kompetens om den 

aktuella modellen närmare verksamheten, vilket skapar bättre förutsättningar för 

problemhantering. Vi ser att båda grupperna skulle vinna på ett sådant arbete då projektgruppen 

skulle få viktig information om hur systemet fungerar i praktiken, vilka problem som är aktuella 

och vad som fungerar bra och kanske kan utvecklas till något ännu bättre. Chefsgruppen och 

medarbetargruppen får mer kunskaper och kompetens om den aktuella modellen och dess 

funktion, ett större intresse och engagemang samt en större förståelse för hur verksamheten kan 

utvecklas för att stödja modellens funktion. En ytterligare vinst i detta är att den klyfta som idag 

förekommer mellan dessa grupper med all sannolikhet skulle minska avsevärt och en större 

förståelse och ödmjukhet för varandras arbete skulle uppstå. Den nu upplevda hierarki som 

förekommer inom organisationen skulle också få lämna företräde för en mer horisontell och 

decentraliserad känsla, som har visat sig vara en mer gynnsam struktur för ett förändringsarbete. 

 

Ett exempel som vi anser tydliggör detta som nu behandlats ovan är att projektgruppen beskriver 

att en positiv del i den aktuella modellen är att produktionen ackumuleras efter varje månad och 

att det på detta sätt i slutänden inte blir så stora avvikelser i de olika enheternas produktion. I 

samband med detta beskrivs också att verksamheterna i sin tur då har möjlighet att planera om 
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och kompensera eventuella förluster i sin produktion. Vi tänker oss att det inte är helt enkelt för 

en verksamhet att kompensera en sådan förlust. Det är många faktorer som spelar in i en sådan 

omstrukturering. För exempelvis en opererande verksamhet måste hänsyn tas till dels den egna 

enhetens resurser, i vilket det kan förekomma viss akut verksamhet som måste kunna hanteras 

när den uppstår. Det skall finnas både lokalutrymme och personal som kan hantera den vanliga 

beläggningen och verksamheten. Utöver detta skulle då alltså en ökad produktion hanteras, 

troligtvis utan extra personalresurser och liknande. Dessutom, om en ökning av produktionen 

ändå planeras äga rum, måste andra enheter också kunna hantera den aktuella enhetens ökning 

utöver sin egen ordinarie produktion. Detta kan exempelvis handla om operationsavdelningar 

som skall ha platser lediga, operationspersonal, anestesipersonal, uppvakningsavdelningar och 

liknande.  

 

Detta är ett exempel på en liten del i den aktuella modellen, men denna anses kunna representera 

andra liknande situationer. Vi tycker dock att de olika synerna illustreras väl i detta exempel. 

Den viktiga samsynen saknas. Här saknas också den praktiska synen på hur det tekniska 

systemet skall fungera i den konkreta verksamheten. Vi vill med detta illustrera hur 

representanter från verksamheten med all sannolikhet, tack vare sina praktiska kunskaper kunnat 

bidra till att liknande problematik skulle kunde undvikas i betydligt större utsträckning än i det 

aktuella fallet.  

 

En möjlig lösning på problemet med involvering av människor från verksamheten. En alternativ 

lösning till detta hade kunnat vara att parallellköra det nya systemet med det gamla med berörda 

befattningar inom exempelvis ett led eller annan motsvarande del i organisationen. 

Representanterna från verksamheten hade då förvisso inte medverkat i arbetet med utformningen 

av modellen men hade ändå fått en naturlig medverkan när den aktuella modellen fiktivt togs i 

bruk. Under denna testperiod hade det funnits möjlighet till att korrigera eventuella brister och 

nödvändiga förändringar i organisationens struktur hade kunnat genomföras för att anpassas till 

det aktuella systemets fördel. Chefer och medarbetare hade på detta sätt också känt en större 

delaktighet och kommunikationsutbytet mellan projektgrupp, chefer och medarbetare hade varit 

tätare. Vi tror att detta i sin tur hade haft de tidigare nämnda positiva effekterna på förståelsen för 

varandras arbete samt minskat den klyfta som nu upplevs, framför allt av grupperna från 
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verksamheten. Den “input” som ekonomen nämner hade varit värdefull för projektgruppen hade 

troligtvis erhållits och bidragit till utveckling.  

 

Faktorer som behandlats återkommande i både empiri- och analysavsnitten är kommunikation, 

information och utbildning. Vi anser att detta är tre högst väsentliga komponenter som måste 

finnas i en implementeringsprocess och att det är viktigt att dessa fungerar väl. Vi ser att den 

process som avsett sekreterarna och deras kodningskvalitet har fungerat betydligt bättre än de 

processer som rör den övriga verksamheten. Hade projektgruppen lagt samma resurser och 

engagemang på övriga verksamheter som de gjort på sekreterarna för att få DRG- registreringen 

att fungera tror vi att organisationen uppvisat en helt annan bild. Både chefer och medarbetare 

skulle vara mer insatta i den aktuella modellens funktion och till och med kanske använda 

modellen i det dagliga arbetet. Vi har dock fått en känsla av att det som varit mest intressant för 

ledningen och projektgruppen var att skapa bilden av vårdens innehåll och på så sätt kunna 

utvinna statistik, mäta och jämföra olika verksamheter och enheter. Detta kan också vara 

anledningen till att de valt att satsa mest tid och resurser på kodningskvalitet. Hade 

verksamhetens praktiska tillämpning av den aktuella modellen för fördelning och styrning fått 

likvärdigt utrymme hade troligtvis mer resurser lagts på detta.  

 

Vi ser ur flera aspekter ett väl genomfört arbete av en projektgrupp med goda ambitioner. Vi ser 

också en positiv inställning hos verksamheten i form av en tilltro på de grundläggande tankarna 

om ersättning efter produktion. Om de olika grupperna skulle kommunicera och samarbeta i 

likhet med ovan beskrivna förfaranden skulle de kunna uppnå synergi. En övergång till ett nytt 

system skulle kunna ske betydligt smidigare om grupperna är enade och har fått samma 

förutsättningar till förberedelser. Vi förstår att två parallella system eller större delaktighet från 

verksamheterna skulle vara kostsamt för organisationen men ställer oss samtidigt frågande till 

vad den situation Landstinget Gävleborg befinner sig i idag kommer att kosta i slutänden? De har 

lagt ner stora resurser på att utveckla den aktuella modellen men står idag med ett system som till 

stora delar inte tillämpas i avsedd utsträckning. Vi tror att denna organisation står inför ett 

mycket resurskrävande arbete i form av att förse verksamheterna med rätt verktyg för att kunna 

använda det nya systemet.  
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Vi kan dock notera att det från projektgruppens sida har funnits en relativt klar bild av hur långt 

ner i nivå den aktuella modellen ska nå men att denna bild inte har kommunicerats ut till 

verksamheten. Detta har lett till onödig frustration i chefsgruppen, vilket i sin tur kan leda till att 

annan väsentlig information förbisetts och inte framgått till följd av detta. Vi tror att det kan vara 

svårt för cheferna att ta till sig information och liknande då de inte har en bild av hur det nya 

systemet skall fungera. Det är då svårt att skapa en samsyn. Vi tror att chefernas upplevelser har 

sin grund i att kommunikationen och samarbetet mellan projektgruppen och verksamheten har 

stora brister. Landstinget Gävleborg har en organisationsstruktur som kräver att 

kommunikationen mellan alla olika led fungerar på ett optimalt sätt för att flödet skall nå hela 

vägen ner. Beslutet om den nya styr- och ersättningsmodellens införande är taget av den högsta 

ledningen och vägen ner till de som faktiskt är avsedda att tillämpa den aktuella modellen i sitt 

konkreta arbete med fördelning och styrning är väldigt lång. Det har i tidigare forskning 

framkommit att det under en implementeringsprocess är viktigt med en tydlig ansvarfördelning 

och att det är viktigt att det finns ett starkt stöd från ledningen. I den aktuella organisationen kan 

vi se att ansvarsfördelningen varit tydlig och att det upplevts ett stöd från den högsta ledningen. 

Detta har dock endast förekommit hos projektgruppen. Vi anser att detta är lika viktigt för de 

befattningar som verkar längre ner inom organisationen. Chefsgruppen måste också innefatta i 

denna ansvarsfördelning och få förutsättningar för att både kunna få och själva verka som ett 

stöd i sina positioner. 

 

Sammanfattningsvis är vår samlande bild av den studerade organisationen och dess aktuella 

situation att presenterade faktorer i ett samspel har bidragit till att den nya styr- och 

ersättningsmodellen inte tillämpas i full utsträckning. Det finns upplevelser som påtalar brister i 

den aktuella modellen. På grund av att ingen faktiskt fördelning förekommer enligt det nya 

systemet har det inte varit möjligt för oss att närmare studera om så faktiskt föreligger. Vi ser 

dock att det i implementeringsprocessen förekommer ett flertal bristande moment. Dessa ligger 

sannolikt ligga till grund till att det i dagsläget faktiskt inte är möjligt att genomföra någon 

fördelning för de som är avsedda att göra det. De mest framträdande problemen för den aktuella 

organisationen är kommunikation och tid. Det faktum att kommunikationen brister gör att även 

andra faktorer som exempelvis informationsflöde och känslan av delaktighet också blir lidande. 

Det är synd att de goda ambitionerna och den positiva inställning som finns överskuggas av 
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denna problematik. Om de två olika ”sidorna” börjar kommunicera med varandra kommer 

troligtvis flera av de andra bristande faktorerna inte vara lika framträdande. Informationsflöde 

och känslan av delaktighet kommer att påverkas positivt, en större förståelse och ödmjukhet 

mellan de olika grupperna kommer att uppstå, verksamheterna skulle också i ett tidigare skede 

förstå hur deras specifika vardag påverkas av förändringen. I och med detta skulle också onödiga 

missförstånd som exempelvis tids- och funktionsaspekter undvikas. Det är oundvikligt med viss 

friktion i sådana här sammanhang eftersom det är en stor förändring i en stor organisation. Med 

en väl fungerande kommunikation tror vi att många onödiga missöden kan kringgås.  

 

 

6.1 Reflektioner 

Vi har genom denna studie lärt oss hur viktigt själva införandeprocessen är i ett sådant här 

sammanhang. Det nya systemets framtida funktion är till stora delar beroende av hur 

implementeringen genomförs och hanteras. Nu i efterhand hade vi gärna studerat detta närmare. 

På grund av att fördelningen inte var möjlig att studera på det sätt som initialt var avsikten 

förlorade vi värdefull tid. Denna tid skulle vi i stället direkt valt att på studier om endast 

införandet. Vi hade då haft möjlighet att ställa ett mindre antal frågor om implementering till ett 

större antal respondenter. Detta hade givit oss ett bredare underlag än det nu aktuella ”ledet” och 

på så sätt hade vi kunnat se samband och dra slutsatser som var mer representativa för hela 

organisationen. Vi hade då också kunnat forma vårt arbete på ett mer fokuserat sätt och därmed 

gått djupare in i specifika resonemang rörande just införandeprocessen. Den tid vi förlorade 

initialt hade också kunnat läggas på en mer noggrann undersökning av den forskning som redan 

finns i ämnet.  

 

Att transkribera intervjumaterial är mycket tidskrävande. Då vi initialt inte visste att fördelningen 

inte skulle gå att studera bestod många frågor om detta, vilket gjorde att vi fick arbeta med en hel 

del material som vi sedan inte kom att använda. Om vi redan från början endast haft införandet 

som huvudfråga, intervjuat fler respondenter med ett mindre antal frågor, kanske vi haft samma 

mängd material att transkribera men detta material hade med stor sannolikhet varit av större 

värde och mer koncentrerat till det område som faktiskt studerades. 
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Detta sammantaget, en mer fokuserad ingång tillsammans med ett större antal respondenter, hade 

bidragit till en mer inriktad och djupgående studie.  

 

 

6.2 Vårt bidrag och förslag till fortsatt forskning 

Denna undersökning har bidragit till en förståelse för vilka faktorer som i 

implementeringsprocessen i den aktuella organisationen skapat bekymmer i det nya 

styrsystemets funktion. Vi hoppas att detta kan bidra till utveckling i organisationens kommande 

implementeringsarbete.  

 

I denna undersökning har endast ett led inom en division i organisationen studerats. Det skulle 

vara värdefullt att se om liknande faktorer förekommer i andra led i den andra divisionen. Även 

en uppföljning om modellens funktion längre fram i tiden skulle vara väsentligt att studera.  
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8. Bilaga - Intervjufrågor 

 

8.1 Intervjufrågor – Projektgruppen 
Införandet 
 Hur tycker du att arbetet med den nya styr- och ersättningsmodellen har varit? 

 Vad tycker du har varit speciellt bra?  

 Vad hade kunnat göras bättre? 

 Hur har planeringen för införandet sett ut?  

 Tycker du att införandet har fortlöpt planenligt? 

 Hur långt ner i ledet är det tänkt att den här modellen skall nå?  

 Vilka skall hantera den i sin vardag? 

 Hur långt ner i ledet är det tänkte att den skall var känd?  

 På vilket sätt skall personer längre ner i ledet känna till denna modell? 

 Har ni tänkt på något speciellt sätt när ni utformat informationen om den här modellen?  

 Vem är det som ansvarar för kommunikationen av modellen ner i ledet?  

 

Modellen 
 Hur fungerar det med lägsta respektive högsta nivå i modellen? 

 Kan du förklara hur de olika procentsatsernas funktion i modellen? (Hur fungerar det 

med 30 % av DRG- pris för volym?) 

 Hur fungerar det här med summeringen - måste hela divisionen nå upp till > 100 % för att 

få 100 % eller kan ett verksamhetsområde som producerat 100 % få ersättning för detta 

trots att det finns verksamhetsområden som producerat mindre? 

 Kan du förklara hur fastställande av 100%-nivån går till? (säsongsvariationer, 

viktningssystem mm)  

 Vad grundar sig årets ersättning på?  

 Vad grundar sig årets produktionsplanering på?  

 Varför fanns det initialt inget konkret underlag till hur den divisionsinterna fördelningen 

skulle gå till? 

 Hur har det fungerat med utbildning och information avseende modellen? 

 Hur går uträkningen av DRG- pris till? 

 Är det meningen att modellen skall skapa motivation i alla led - även hos de som arbetar i 

den direkta produktionen?  

 Hur är det tänkt att detta skall gå till?  

 Uppföljning av detta? (Om modellen har en motiverande effekt?) 

 Ett av syftena med modellen är att den skall bidra till ökad effektivitet. Vad ligger i 

begreppet effektivitet för dig?  

 

Övrigt 
 Vad anser du om projektgruppens sammansättning? 

 Vem är ansvarig för uppföljningen av modellens funktion? 

 Vad kommer uppföljningsarbetet att bestå av? 
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8.2 Intervjufrågor till Chefsgruppen 
 Kan du beskriva hur er organisation ser ut?  

 Vad känner du till om den nya ersättningsmodellen? (Vet du varför den framarbetats och 

vad den är avsedd att ha för effekt mm??) 

 Hur ser ditt arbete med styr- och ersättningsmodellen ut? (Vilken är din roll i detta 

arbete?) 

 Känner du till varifrån de ekonomiska resurser du har ansvar för att fördela ut kommer 

ifrån? (Vad fördelar du ut resurser till?) 

 Hur har modellen presenterats och introducerats i er verksamhet? 

 Vad har du fått för utbildning i tillämpningen av modellen? 

 Hur tycker du att informationen i samband med införandet av det nya ersättningssystemet 

varit? 

 Anser du att du fått de förutsättningar du behöver för att du skall kunna arbeta med 

modellen på adekvat sätt? 

 Har du möjlighet att på något sätt, utöver fördelningen efter prestation, styra hur du vill 

fördela pengar? (om det exempelvis är någon del av verksamheten som behöver extra 

resurser för att utvecklas för att kunna prestera bättre på längre sikt?) 

 Om vi har uppfattat detta rätt fanns det initialt vi införandet av denna modell inget 

fördelningsunderlag fastställt? (Stämmer detta överens med din uppfattning?)  

 Om ja - Hur löste du fördelningen de månaderna?  

 Vad grundade du ersättningen på när du fördelade ut resurser till underliggande 

verksamheter och enheter? 

 Utifrån hur du hanterade fördelningen - vilken effekt anser du att den fördelningen har på 

verksamhetsstyrningen, de anställda? 

 Hur kommuniceras arbetet med modellen ut till dina underordnade? (Är det du som 

informerar eller är det någon från projektgruppen?) 

 Om ja - hur har du utformat informationen? (Anpassat den beroende av åhörarnas 

position?) 

 Ett av syftena med denna modell är att uppnå en ökad effektivitet - vad anser du att 

begreppet effektivitet står för/innefattar i detta sammanhang? 

 Hur anser du att dina förutsättningar att styra verksamheten påverkats av införandet av 

denna modell? 

 Hur arbetar du för att arbetet med och effekterna av modellen kommuniceras ut till de 

personer som arbetar i den direkta vården, de som faktiskt producerar vården? 

 I vilket utsträckning tror du att din underordnade personal i de olika nivåerna och 

befattningarna motiveras av modellen? 

 Vad tycker du om den rörliga delen av ersättningen? 

 Vad tycker du att modellen har/har haft för effekt? 

  

 

8.3 Intervjufrågor till Medarbetargruppen 
 Vad känner du till om den nya styr- och ersättningsmodellen? 

 Om ja – hur har du fått din information om denna modell? 

 Vad anser du om denna modell? 

 Har du någon uppfattning om hur denna modell påverkar ditt arbete? 


