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Sammanfattning 

Titel:  Vertikal styrning i en horisontell värld: Hur vertikal styrning påverkar 

processer i ett horisontellt perspektiv i en sjukvårdskontext. 

Författare: Martin Green, Daniel Göransson 

Nivå: Avancerad nivå i företagsekonomi, självständigt arbete 30hp. 

Handelshögskolan Örebro. 

Handledare: Pia Lindell 

Nyckelord: Horisontellt perspektiv, horisontell organisation, vertikalt perspektiv, 

ekonomistyrning, processorientering, theory of swift and even flow, Lean, 

tjänstekvalitet, tjänsteproduktivitet.  

 

Bakgrund: Studiens bakgrund bygger på skillnader i det vertikala och horisontella 

perspektivet och samtida forskning som pekar på att vertikal styrning kan vara 

en barriär för processorientering i sjukvård. 

Syfte: Syftet är att förstå vilka effekter den vertikala styrningen kan få på produktivitet 

och kvalitet ur ett horisontellt perspektiv. 

Metod: Studien har en kvalitativ karaktär där intervjuer har gjorts med fem 

verksamhetschefer på Universitetssjukhuset Örebro.  

Resultat: Det resultat som framkommer i uppsatsen är att den vertikala styrningen kan 

konstateras vara en barriär för horisontella processer på grund av den 

funktionsindelning som är en del i den vertikala strukturen. Indelningen blir en 

barriär på så sätt att den försvårar interaktion mellan klinikerna vilket i de fall där 

vårdflödet rör sig över flera verksamheter får negativa effekter på produktivitet 

och kvalitet. Utöver detta identifieras tre andra områden där en negativ effekt 

uppstår: måltal och mätningar, tung administration samt samlad efterfrågan.  
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Abstract 

Titel: Vertical control in a horizontal world: how vertical control affects processes in 

a horizontal perspective in a health care environment. 

Authors: Martin Green, Daniel Göransson 

Level: Master thesis in business economics, advanced level, 30 hp, 

Handelshögskolan Örebro. 

Tutor: Pia Lindell 

Keywords: Horizontal perspective, horizontal organization, vertical perspective, 

management control, process orientation, theory of swift and even flow, Lean, 

service quality, service productivity.  

 

Background: The background of the study builds on differences in vertical and horizontal 

perspectives together with contemporary research that suggests vertical 

control can form barriers for process orientation in health care. 

Purpose:  The aim in to understand what effect the vertical control has on productivity 

and quality in a horizontal perspective. 

Method: The study has a qualitative characteristic and the empirical data consists of 

five interviews with different operations managers at the University hospital of 

Örebro (USÖ). 

Result:  The result supports the idea of vertical control creating barriers for horizontal 

processes, the division of functions complicates interaction between clinics 

which has a negative effect on productivity and quality when the patient moves 

across several functions. In addition, three other areas that has a negative 

effect on productivity and quality are identified, these are: targets and 

measures, heavy administration and overall demand.  
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Begreppsanvändning 

Denna lista är en kort sammanfattning av begrepp som återkommer i uppsatsen och hur vi 

har valt att använda och definiera dem. 

 

Vertikal styrning: Innefattar i studien allt som inte har ett fokus på horisontella flöden, 

processer, patientvärde och utför påverkan i vertikala led. Till vertikal styrning räknar vi 

ekonomistyrning, cybernetisk styrning och administrativ styrning.  

 

Ekonomistyrning: Innefattar bl.a. cybernetisk styrning, planering och kontroll, se figur 1 under 

rubrik 2.1. Hanteras som vertikal styrning i studien. 

 

Cybernetisk styrning: Traditionell from av styrning som innebär att sätta upp mål och mått 

på förhand och sedan mäta utfall mot dessa. Exempelvis budget och utfall mot budget.  

 

Administrativ styrning: Styrning som kan vara både horisontell och vertikal beroende på 

vilket fokus den har, se diskussion under rubrik 2.3. 

 

Horisontell organisation: Vi använder Chenhalls (2008) definition som lyder: en organisation 

som drar på idéer från marknadsföring, produktion, organisatoriskt beteende och human 

resource management. Den identifierar värden från ett kundorienterat perspektiv och 

utvecklar processeffektivitet med hjälp av ständiga förbättringar. Den horisontella 

organisationen är en platt decentraliserad organisationsform som strävar efter 

empowerment och commitment hos medarbetarna.  

 

Horisontell styrning: Styrning i horisontella led med kund eller patientvärde som fokus i 

enlighet med den horisontella organisationen.  

 

Processorientering: Samma som horisontell styrning, fokus på processer och vårdflöden som 

har kund eller patient som fokus. 

 

Processarbete: Arbete med processer och förbättringar av verksamheten med kvalitet i fokus 

och ett horisontellt tankesätt som kopplar samman flödet. Process, patientflöde och 

vårdflöde är ord som alla beskriver patientens väg genom sjukhuset. 

 

Lean: Används som en form av processorientering, USÖ använder Lean och vi ser det som 

deras sätt att bedriva processarbete.  

 

Laterala länkar: Generell term för sidled, vid sidan om, utgående från sidan. I texten syftar 

det till den länk som finns mellan två avdelningar eller funktioner som har samma nivå i en 

organisationskarta eller hierarki. Alltså inte uppifrån och ner utan i sidled.  
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1. Problematisering 

Organizations have traditionally been structured vertically. The marketing 

function, the sales organization, the engineering department, and human 

resources: each operates in its own silo. In today’s highly dynamic, just-in time, 

on demand marketplace, the best returns come to those organizations that tear 

down the silos and go horizontal. 
Barbara Crawford-Cook & Mike Applin, 2004 

 

För att lyckas utveckla en horisontell organisation, är den första barriären att röra sig bort 

från det traditionella vertikala perspektivet. Detta för att skapa horisontella strukturer som 

stödjer processer och den horisontella organisationen, att ha en processorienterad 

verksamhet är att ha ett horisontellt perspektiv (Chenhall, 2008). Problematiken ligger i de 

olika grundläggande antaganden som finns i den vertikala styrningen och den horisontella 

organisationen (HO). Där HO har fokus på att skapa kundvärde (Chenhall, 2008; Kastberg & 

Siverbo, 2013), och vissa anser att ett företags resultat ska anses som ett mått på hur väl 

kundvärdet är uppnått (Vargo & Lusch, 2004), medan det traditionella vertikala tänket har 

som  fokus på att nå finansiella målsättningar eller skapa värde för ägarna (Chenhall & 

Langfield-Smith, 2007; Cooper, 2015; Greve, 2009; Malmi & Brown, 2008). Det horisontella 

perspektivet strävar efter att ha ett kundcentrerat synsätt genom hela organisationen och 

skapa processer där kunden är delaktig (Chenhall, 2008; Grönroos, 2011; Vargo & Lusch, 

2004). Samtidigt som laterala länkar och organisationens strategi ska stödja individer och 

processer i att leverera kundvärde (Chenhall, 2008). De grundläggande antagandena blir 

problematiska när prestationsmått utformas, då de oftast gör det för att skapa ekonomisk 

vinning istället för att gynna processen och kundvärdet (Chenhall, 2008).  

 

En annan problematik mellan de två perspektiven tas upp av Grönroos (2008) som grundar 

sig i att service management från starten påverkats av begrepp från tillverkningsindustrin. 

Dels diskuterar Grönroos att marknadsföring är ett begrepp som är kopplat till tillverkning 

och till en funktion enligt vertikal styrning, istället för en process i horisontell mening. Han 

problematiserar även begreppet produktivitet i dess definition hur effektivt fysiska råvaror 

och arbetskraft omvandlas till produkter. Det grundläggande antagandet inom tillverkning om 

konstant kvalitet, är inte ett antagande som är applicerbart på en tjänstekontext. Den 

traditionella vertikala definitionen av produktivitet är antalet enheter input som krävs för att 

generera ett visst antal enheter output (Greve, 2009; Grönroos & Ojasalo, 2004) med 

konstant kvalitet (Grönroos, 2008; Grönroos & Ojasalo, 2004). Detta står då i kontrast till 

definitionen av produktivitet för en process som kan ses som kundvärde (Vargo & Lusch, 

2004) eller genomloppstid (Fredendall, Craig, Fowler & Damali, 2009; Devaraj, Ow & Kohli, 

2013; Schmenner & Swink, 1998).  

 

Det horisontella perspektivet har växt upp i en tillvaro av ett tillverkningsperspektiv. Service 

management perspektivet har sedan 2004 i samband med Vargo & Lusch’s artikel, övergått 
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till att förespråka ett horisontellt perspektiv där kunderna är slutmålet och ett företags 

resultat ska ses som en indikation på hur väl företaget uppnått kundernas efterfrågan. Inom 

det horisontella perspektivet finns ett processtänk som innebär att företag och organisationer 

ses som stora operationer bestående av ett flertal mindre processer (Slack et al., 2012). Den 

horisontella organisationen, sedd genom en process, definierar produktivitet som 

genomloppstid. Med detta menas hur snabbt tjänsten rör sig genom processens olika 

aktiviteter. Det vertikala perspektivet ser produktivitet som antal enheter output per enhet 

input. Två olika definitioner. En begreppsproblematik som existerar av att det horisontella 

perspektivet är fostrat av det vertikala. Frågan som nästan ställer sig själv är då: Hur påverkar 

dessa vertikala system processer i ett horisontellt perspektiv när de grundläggande 

antagandena är olika? 

 

Under 1980-talet utfördes reformer inom offentlig verksamhet i Sverige mot new public 

management (NPM), vilket är ett koncept där styrmetoder användes med framgång inom den 

privata sektorn och förväntades ge samma resultat inom den offentliga sektorn. Syftet var att 

öka effektiviteten inom den offentliga verksamheten (Björk & Pettersson, 2015). Reformen 

beskrivs i fyra punkter: 

 

1 Decentralisering av resultat och kostnadsansvar till chefer för mindre enheter. 

2 Ökad konkurrens mellan enheter inom offentlig sektor och mellan offentlig och privat vård. 

3 Ökad användning av managementmetoder hämtade från den privata sektorn. 

4 Ökade krav på stram budget. 
Blume, E., 2013 

  

Maciej Zaremba skrev under 2013 en uppmärksammad artikelserie kring problemen inom 

sjukvården med NPM i fokus. Zaremba tar upp exempel inom sjukvården, samt reflektioner 

och kommentarer han fått via forskare och anställda inom sjukvården som pekar på brister 

med systemet. Han belyser även lednings- och styrproblem både inom sjukvården och 

politiken. Ett exempel är från Skåne Region där det, mellan 2004-2009, fanns en klinik som 

hette ”One-stop breast clinic”, där kunde patienterna få svar om de hade bröstcancer på två 

timmar. Kliniken tvingades dock att stängas ner av Skåne Region som ville ha högre 

kostnadseffektivitet, därför skulle mammografin samlas i en enhet vilket skulle öka 

samordningen och ge ett mer processinriktat arbetssätt. Något som Chenhall (2008) anser 

motverkar syftet med en horisontell organisation där det traditionella synsättet istället 

framträder i form av funktionsindelningen. Chenhall (2008) argumenterar att det är viktigt att 

samla kompetensen i lag, vilket var fallet i ”One-stop breast clinic”, för att öka ett 

processinriktat arbete, raka motsatsen vad Skåne Region beslutade. Samtidigt i ett annat 

landsting i Sverige fann de att en väntetid på 47 dagar är alldeles för länge, där utsågs två 

förbättringsledare som gick på kurs i Lean. Projektet ledde till att väntetiden till diagnos 

förkortades från 47 dagar till 38. Skillnaden mellan ”One-stop breast clinic” och det andra 

landstinget i exemplet var att all kompetens fanns tillgänglig vid samma tidpunkt på den 
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förstnämnda. De funktioner som uppstår i ett traditionellt perspektiv fanns inte på ”one-stop 

breast clinic”. (Zaremba, 2013)  

1.2 Problematisering kopplad till sjukvård 

Processorientering av offentlig vårdverksamhet har under senare år varit flugan på tapeten i 

Sverige (men även andra länder) (SKL: 2012; Paulsson, G, 2014; Pettersen & Solstadt, 2015). 

Vilket under de senaste åren har lett till att fåtalet studier fokuserat på problematiken att 

sammanfoga ett horisontellt perspektiv och vertikal styrning i sjukvård. Den röda tråden i 

slutsatserna för dessa studier består av att traditionell vertikal styrning utgör, eller kan utgöra, 

en barriär för processorientering (Paulsson, 2014; Pettersson & Solstadt, 2015; Bohlin & 

Bonander 2013) samt att det uppstår en målkonflikt då chefer får sitt ansvar fördelat genom 

budget (Kastberg & Siverbo, 2013).  Dessa studier är genomförda med olika metoder med 

olika mål. Paulsson har som avsikt att ta reda på om vertikal styrning stödjer 

processorientering, Petterson & Solstadt utför sin undersökning i ett makroperspektiv mellan 

landsting och sjukhus och Kastberg & Siverbo tittar på hur MAS (management accounting 

systems) utformas tillsammans med processorienterad verksamhet. Dessa författare 

behandlar alltså problematiken på en något högre nivå och Pettersen & Solstadt (2015) samt 

Kastberg & Siverbo (2013) efterfrågar studier som kan gå djupare in på verksamheten för att 

tydligare se de effekter den vertikala styrningen får.  

 

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) påbörjade 2011 att implementera Lean, som är en filosofi 

eller ett koncept för att öka graden av processorientering (Fältholm & Jansson, 2008) men det 

formella beslutet togs av sjukhusledningen 2012 (Brännmark, Halvarsson & Lindskog, 2012) 

som ett resultat av personalens påtryckningar. Önskan var att börja tänka mer 

processorienterat och jobba med kvalitet i vården. I sitt arbete med Lean på USÖ jobbar de 

med definitionen av kvalitet huvudsakligen som att förkorta ledtiden; ”vårt sätt att arbeta 

med ständiga förbättringar, utifrån patientens fokus och med en tydlig koppling till kvalitet… 

se vad som skapar värde genom att fokusera på flödet istället för på organisationen” (Lean på 

USÖ) och göra patientens resa genom vårdprocessen kortare och behagligare (Lean på USÖ). 

På sjukhus som jobbar med processorientering menar vissa forskare att en matrisstruktur 

uppstår medvetet, eller omedvetet(Bohlin & Bonander, 2013; Galbraith, 2009; Paulsson, 

2014), där vertikala funktionsindelningar möter patienten som rör sig i ett horisontellt flöde. 

Som nämnts i ovanstående stycke, har forskningen på vertikal styrning mot processer 

uppfattats som en barriär, ett hinder eller inte stödjande. Vad får då den vertikala styrningen 

för effekter på kvaliteten utifrån USÖ:s definition? Antydningarna från tidigare forskning är 

vaga, det finns inget svar på hur ledtiden för patienten påverkas av vertikal styrning eftersom 

det inte har varit målet med befintliga studier. Det närmaste svar som går att finna i dessa 

studier är att chefer känner av ett stort tryck av rapportering och administrativt arbete som 

stjäl tid från annat arbete (Pettersen & Solstadt, 2015). Hypotetiskt kan vi tänka oss följande 

scenario: Cheferna finner sina ansvar uttryckta i vertikala led är därmed engagerade i att 

uppfylla sitt ansvar. Målet som uttrycks vertikalt är att minska väntetiden för patient att 
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komma till läkare. Detta leder till att processen läggs om för att patienter slussas in i processen 

så snabbt som möjligt vilket är i linje med det vertikala målet men som enbart får som resultat 

att ledtiden i själva processen ökar genom att flaskhalsen flyttas från första till andra aktivitet. 

Vi kan även tänka på exemplet från Zarembas artikelserie i DN där ledtiden förlängs för att 

det anses vara mer kostnadseffektivt. Här finns det intressant aspekter att studera närmare 

för att bygga vidare på tidigare forskning. 

1.3 Frågeställning 

Hur påverkar vertikal styrning produktiviteten och kvaliteten ur ett horisontellt perspektiv i 

en sjukvårdskontext?  

1.3.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur produktiviteten och kvaliteten i ett horisontellt 

perspektiv påverkas av den upplevda vertikala styrningen, samt beskriva vilka effekter den får 

på produktivitet och kvalitet. 

1.3.2 Avgränsning 

Studien avgränsas till Örebro Universitetssjukhus i Region Örebro Län. Utöver detta är den 

avgränsad till verksamhetschefsnivå och hur de upplever den vertikala styrningen, detta 

eftersom de styr verksamheten samtidigt som de är kontaktkanalen till ledning och 

administration. I studien kommer vi även avgränsa oss från vilken nivå den vertikala 

styrningen kommer ifrån, om den exempelvis kommer från sjukhusledningen eller politisk 

nivå, eftersom vi är intresserade av effekten den får på produktivitet och kvalitet i ett 

horisontellt perspektiv. 

1.3.3 Bidrag 

Bidraget förväntas bli en förlängning av nuvarande forskning som inriktar sig på hur vertikal 

styrning stödjer eller hämmar, samt utformas och fungerar i kombination med processer på 

sjukhus i Norden. Tidigare studier efterfrågar forskning om effekter som uppstår närmare 

verksamheten och vi avser att kunna öka förståelsen av den vertikala styrningens påverkan 

på produktivitet och kvalitet. 

1.3.4 Nyckelord 

Horisontellt perspektiv, horisontell organisation, vertikalt perspektiv, ekonomistyrning, 

processorientering, theory of swift and even flow, Lean, tjänstekvalitet, tjänsteproduktivitet.  
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2. Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras det teoretiska material som samlats för att utgöra grunden för analys av 

empiriska data som samlats in. Först definieras vertikal styrning och ekonomisk styrning, följt av en 

definition av det horisontella perspektivet och en diskussion om hur de två ska skiljas åt. Därefter 

består kapitlet av en fördjupning i processorientering och vad kvalitet och produktivitet står för i 

sjukvården.  

2.1 Vertikal styrning 

Greve (2009) förklarar det vertikala perspektivet på styrning på följande sätt “Företaget 

skapar värde för ägarna som, via företagets styrelse och VD, påverkar beteendet hos 

mellanchefer och underordnade i riktning mot företagets mål”. Som en djupare förklaring 

beskriver Greve hur organisationen delas upp efter funktioner som i sin tur har en chef som 

fattar beslut för funktionen och tar ansvar för en del av det övergripande målet eller budgeten 

(Pettersen & Solstadt, 2015; Kohlbacher, 2010).  

 

Merchant & Van der Stede (2012) beskriver ekonomistyrning ur ett traditionellt perspektiv 

som ett reaktivt system med en loop av feedback. Ofta målas detta upp med en metafor, 

Greve (2009) jämför exempelvis med en bilförare som ser en hastighetsskylt som säger 

90km/h varpå föraren tittar på mätaren för att jämföra hastigheten med önskad hastighet 

och därefter justera hastigheten med hjälp av gas eller bromspedalen. Så fungerar 

ekonomistyrning, en önskad prestation bestäms, resultatet av verksamheten jämförs med 

målet och den ansvarige tar till metoder och medel för att anpassa verksamheten för att 

komma närmare det önskade målet. Denna typ av styrning med process där prestationer mäts 

mot uppsatta standarder för jämförelser och modifiering av systemet benämns som 

cybernetisk styrning (Malmi & Brown, 2008). Den cybernetiska styrningen inkluderar budget, 

finansiella mått, icke finansiella mått, samt en kombination av de två (Ibid).  

 

Merchant & Van der Stede (2012) förespråkar en bredare definition av ekonomistyrning då 

de anser att det finns fler sätt att utöva styrning på. De inkluderar även exempelvis direkt 

övervakning, koder för uppförande och annat som inte mäts mot prestation men som menar 

till att styra personalen i organisationens intresse. De menar även att det finns sätt att styra 

som tillhör ekonomistyrningen som inte är av reaktiv natur utan proaktiv, som exempel 

använder de planeringsprocesser, uppdelning av arbetsuppgifter och begränsad tillgång till 

olika saker. På så vis ingår allt som systemets ledning använder för att säkra att personalens 

beteende och beslut är i enlighet med organisationens övergripande mål. På så vis menar de 

att ekonomistyrningens huvudsakliga funktion är att påverka beteenden hos personalen mot 

önskvärda mål och att fördelen med styrningen är den ökade sannolikheten att 

organisationens mål kommer nås. Malmi & Brown (2008) menar att ekonomistyrning behöver 

studeras som ett paket för att inte resultaten ska få en snedvriden bild och instämmer då i att 

det finns fler aspekter än cybernetisk styrning. De inkluderar bland annat planering, kulturell, 
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och administrativ styrning som verktyg för ledningen att inte bara påverka resultat men även 

beteende hos individer i organisationen. Denna tanke av ekonomistyrning som ett bredare 

paket är det flera forskare inom det fenomen vi avser studera som anammar (Pettersen & 

Solstadt, 2015; Kastberg & Siverbo, 2013)  och vissa menar att den traditionella styrningen 

inte är behjälplig för att stödja en horisontell struktur eller orientering (Paulsson, 2014). 

 

Malmi & Brown (2008) diskuterar vilka system som ska anses ingå i paketet för 

ekonomistyrsystem och vilka system som eventuellt endast är system för att stödja 

beslutstagande. De kommer fram till att alla system som har en önskad effekt att på något 

sätt påverka anställda i sitt beteende ingår i styrpaketet. Det kan alltså innebära system, 

regler, praxis, värderingar etc. System som inte har som syfte att påverka beteendet hos 

anställda menar de ska klassificeras som “management accounting systems” vilket kan 

översättas som internredovisning eller förvaltningssystem. För att exemplifiera detta 

använder de sig av planering som kan ses som dels enbart ett förarbete för att ta beslut om 

något, samtidigt kan det användas som ett sätt att påverka anställda genom att låta dem ta 

del av beslutsprocessen. På så vis får de även ett delägande i besluten och blir mer 

målinriktade och engagerade i besluten. Malmi & Brown (2008) definierar alltså alla system 

som har för avsikt att påverka beteende hos anställda som ekonomistyrsystem. 

 

 
Figur 1. Malmi & Brown (2008) Management Control Systems as a package, s.291 

 

Planering påverkar beteende genom att framställa mål och förväntningar som i förlängningen 

får effekt på den insats som individer i organisationen presterar.  Samt genom att målen kan 

ha en liknande riktning vilket påverkar aktiviteter och arbete hos grupper och individer. Den 

cybernetiska styrningen består av ett antal grundtankar. Först och främst att mäta genom 

kvantifiering av prestationer eller insatser, samt att mätningen utförs mot tidigare uppsatta 

mål. Mätningarna i sin tur möjliggör jämförelser av prestationer och kartlägger variation i 

måluppfyllelse. Slutligen kan förändringar i arbetet utföras med underlag av de resultat som 

uppmätts. Belöningar och kompensation är också en del av paketet där goda arbetsinsatser 
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och resultat uppmuntras genom att belöna individer eller grupper för önskvärda resultat. Den 

administrativa styrningen har sin grund i strukturell design och organisering av individer och i 

vilka led ansvar fördelas på individer samt hur rapportering sker. Vidare utövas administrativ 

styrning även genom att specificera hur uppgifter ska utföras och med vilket beteende vilket 

kan sammanfattas i policys.  Slutligen är kultur ett sätt att utöva vertikal styrning genom att 

befästa sociala normer och beteenden som påverkar individer. (Malmi & Brown, 2008) 

2.2 Horisontellt perspektiv och horisontell organisation 

Vargo & Lusch (2004) hävdar att företag ska driva ett kundcentrerat horisontellt synsätt 

genom hela organisationen som produktutveckling, SCM (Supply chain management), och 

kundrelationer. Det här är grunden för den horisontella synen med kunden i fokus som en 

deltagare i skapandet av tjänster och själva skapandet som en process. Grönroos (2011) 

menar att en grund för att anta ett service perspektiv, som är dominant i sin strategi, är att 

ha en styrning som är inriktad på relationen till kunden. Han resonerar så att kunderna inte 

söker en vara eller en tjänst utan en helhetslösning. Denna logik gör kunden och relationen 

till denne till en process där företagets alla delar involveras.  

 

HO is essentially about structural forms and organizational arrangements that 

enable a lateral integration of strategies, processes, structures and people to 

deliver value to customers.”  
Chenhall, 2008 

 

Som nämnt i inledningen så är Horizontal Organisation (HO) och processorientering två namn 

för samma sätt att tänka. De innebär ett horisontellt flöde av information och resurser som 

har ett kundcentrerat fokus (Chenhall, 2008; Paulsson, 2014). Chenhall (2008) beskriver HO 

utifrån tre olika författare Ostroff (1999), Schonenberger (1996) och Galbraith (2005) med 

betoning på tre olika delar av HO, Human Resources (HR), produktion, samt de ömsesidiga 

beroenden som finns i en organisation för att skapa värde för kunden, och hur de här 

författarna ser på ekonomistyrning som en del i den horisontella organisationen. Chenhall 

(2008) menar på att ekonomistyrningsprinciper som activity based cost management (ABCM) 

och balanced scorecard (BSC), bidrar med vissa delar till HO, men att det faktum att de är 

sprungna ur ett traditionellt ekonomistyrningsperspektiv gör förespråkare av HO likgiltiga 

eller motståndare till dem på grund av fokuseringen på kostnader. Strategi som ses från ett 

vertikalt perspektiv menar Chenhall (2008) är ett hinder för att utveckla processerna och 

strategin bör istället ses i förhållande till tillverkning, prestationsmått, HR, 

leverantörskedjor.  Det här kräver ledning av principer snarare än av regler, där principerna 

är kundorienterade då kunden är företagets viktigaste tillgång. Strategin ska hjälpa företaget 

ta fram den bästa produkten/tjänsten för kunderna (Chenhall 2008).  

 

Likt de projektorienterade organisationerna på 1960-talet anser Chenhall (2008) 

organisationens uppbyggnad ska vara i team som innefattar de olika funktionerna inom 
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företaget, så som ekonomi, marknadsföring, HR, produktion etc., där en person står som 

ansvarig för hela processen, och beslutsfattandet ska ske tillsammans inom teamet. Även 

processen i sig ska vara kundorienterad där kunderna integreras i processerna. En svårighet 

är integrationen av tjänster/produkter, desto fler tjänster/produkter ju svårare blir blir 

integrationen, vilken driver hur strukturen kommer byggas (ibid). Enligt Chenhall (2008) är HR 

en viktig del i implementeringen av HO då medarbetarna ska vara kompetenta, flexibla och 

vilja lära sig mer för att kunna ta egna beslut och vara kreativa för att lösa problem som 

uppstår inom teamet.  

 

From these authors the HO is concerned with seeking competitive advantage for 

organizations by structuring the organization around customers and employing 

best practice production processes. 
 Chenhall, 2008 

2.3 Skillnaden mellan vertikal och horisontell styrning  

Chenhall (2008) talar om vikten av att röra sig från traditionella vertikala strukturer mot 

horisontella strukturer med processer. Vad är det som skiljer vertikal styrning från 

horisontell? En invecklad fråga, för att svara på den verkar det bästa vara att hålla sig till 

studierna som utgör grunden till uppsatsen: (Chenhall, 2008; Kastberg & Siverbo, 2013; 

Paulsson, 2014; Pettersen & Solstadt, 2015). 

 

Traditionellt är ekonomistyrsystem designade för att användas i vertikala organisationer för 

att fördela ansvar på olika nivåer och enheter (Kastberg & Siverbo, 2013). Mätning av 

prestationer bygger på att distinkta eller uttalade enheter rapporterar uppåt i hierarkiska led, 

något som motiverar en vertikal organisering (funktionsindelning), eftersom det är lättare för 

chefer att hantera och fördela ansvar på fasta enheter än nätverk utan klara gränser 

(Petterson & Solstadt, 2015). Budgetering sker normalt sett i vertikala led även i 

organisationer som är processorienterade (Paulsson, 2014). I processer kan 

ekonomistyrsystem designas för att anpassas till den horisontella organisationen genom att 

stödja beslutstagande och styra beteende i processer (Kastberg & Siverbo, 2013), exempelvis 

är de ofta designade för att identifiera flaskhalsar (Paulsson, 2014). Chenhall (2008) diskuterar 

vilka ekonomistyrsystem som kan sägas vara anpassade för horisontella organisationer och 

knyter samman strategi till värdekedjan, eller processen, aktiviteter och kostnader. Till dessa 

räknar han ABCM (activity based cost management), BSC (balanced scorecard) som de mest 

använda. ABCM syftar till att identifiera vilka aktiviteter som tillför värde och vilka som inte 

gör det och koppla dessa till kostnader för att stödja beslutstagande mot organisationens mål. 

BSC är en metod som bryter ner och kalkylerar kostnader kopplat till aktiviteter (Chenhall, 

2008). Både ABCM och BSC bygger på en kombination av finansiella och icke finansiella mål. 

Samtidigt menar han att många forskare inte skulle anse ABCM och BSC som horisontell 

styrning så länge de begränsas av vertikala strukturer som funktioner.  
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Ett diagnostiskt system av styrning är designat för att försäkra måluppfyllelse på förutsatta 

mål. Det designas med en återkoppling där strategiska objektiv bryts ner till mätbara mål och 

prestationsindikatorer. Ett arbetssätt som ofta används av chefer, att bryta ner mål till kritiska 

mått och mäta prestationer. Motsatsen, ett horisontellt styrsystem, som är mer likt ett 

interaktivt styrsystem, bygger på ett formellt informationssystem som chefer använder för 

att på en personlig nivå involvera sig i aktiviteter och beslutstagande i verksamheten. Det 

karaktäriseras av en hög grad av engagemang från alla i organisationen, dialog och 

informationsutbyte. Skillnaden är att det interaktiva systemet bygger på laterala relationer 

som bygger på kommunikation i motsats till den vertikala styrningen som inte inkluderar 

horisontella processer (Pettersen & Solstadt, 2015). Exempel på tankesätt för detta är Lean 

(Kastberg & Siverbo, 2013; Paulsson, 2014; Pettersen & Solstadt, 2015) som är nära besläktat 

med theory of swift and even flow (Schmenner & Swink, 1998), båda bygger på samma 

principer om ett smidigt flöde och värdeskapande i horisontellt led (Eltantawy, Paulraj, 

Giunipero, Naslund, & Thute, 2015). 

 

Sammanfattningsvis sker den vertikala styrningen i vertikala led bl.a. genom cybernetisk 

styrning med budgetering och nedbrytning av mål i mätbara variabler som rapporteras i 

hierarkiska led. ABCM och BSC skulle kunna ses som horisontell styrning om målen eller 

variablerna syftar till förbättringar i processen, så länge det inte föreligger begränsningar i 

funktionsindelning som hindrar ett patientfokus i enlighet med den horisontella 

organisationen. Utöver detta kan kopplingar i laterala led med fokus på kommunikation och 

involvering av chefer för att bygga broar mellan funktioner ses som horisontell styrning.  

2.4 Processorientering 

Processorientering innebär att fokus ligger på en organisations processer snarare än det 

traditionella hierarkiska synsättet med olika funktioner inom ett företag (Kohlbacher, 2010), 

och som nämnt i problematiseringen är kort genomloppstid definitionen av en väl fungerande 

process. Betoningen ligger i hur saker görs, snarare än vad som görs (Gemmel, Vandaele & 

Tambeur, 2008) där en logisk kedja av aktiviteter vilka tillför värde är målet (Nilsson & Sandoff, 

2015). Inom processorientering, som kan likställas med Chenhalls (2008) horisontella 

organisation, är det processerna som bidrar med värde till kunden som är av vikt för framgång 

(Kohlbacher, 2010). Kohlbacher (2010) menar på att en del i hur framgångsrik en organisation 

är beror på hur väl deras processer interagerar med varandra. Kohlbacher tar upp tio faktorer 

som är viktiga för processorientering inom en organisation:  

 

1. Först måste alla processerna inom en organisation identifieras och definieras. 

2. Det är viktigt att få stöd av ledningen i frågor om implementering av 

processorientering, utan stöd från ledningen blir det svårt att dra nytta av hela 

fördelen med processorientering. 

3. Det måste finnas processägare, någon som är ansvarig för hela processen vilket utgör 

den största skillnaden mot organisationer utan processorientering. 
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4. Prestationsmått måste riktas mot processerna för att kunna koppla samman måtten 

med andra delar av organisationen. 

5. Företagskulturen behöver vara förändringsbar, kundorienterad, baserad på teamwork 

samt ha ett kooperativt ledarskap. 

6. Väl integrerade IT-system. 

7. Strukturera organisationen efter processorienteringen. 

8. Att rätt kunskap finns tillgänglig. 

9. Att HR-systemen stödjer processorienteringen, rätt person på rätt plats. 

10. Att det finns en formell styrgrupp förarbete och integration av hela organisationens 

processorienteringsarbete.  

 

I sin studie har Kohlbacher (2010) gjort en genomgång av processorientering och dess effekter 

i 26 olika fall. De effekterna som var mest förekommande var förbättring inom 

genomloppstid, ökad kundnöjdhet, ökad kvalitet, minskning av kostnader, samt ett bättre 

finansiellt resultat. Han kunde även se tendenser i ökad produktivitet och leveranssäkerhet i 

vissa fall. I dessa 26 olika fall var det övervägande positiva effekter som följde 

implementeringen av processorientering i organisationerna. 

2.4.1 Processorientering inom sjukvården 

 

Health care chains are usually defined as ‘patient paths through health care’. The 

chain metaphor emphasizes the process and the flow of activities. 

Trägårdh & Lindberg, 2004 

I grunden är sjukvården uppbyggt organisatoriskt på ett traditionellt sätt med olika 

specialiserade enheter inom olika områden i vertikala funktioner, samt traditionella vertikala 

styrsystem (Hellman et al., 2015). I takt med att sjukvården blivit mer specialiserad, 

differentierad, och professionaliserad uppstår ett behov av integration mellan och inom 

organisationer samt ökat samarbete och koordinering av processer (Fältholm & Jansson, 

2008). På grund av detta har många olika koncept, metoder, filosofier, och verktyg som ska 

öka en organisations processorientering som grundats inom tillverkning börjat användas inom 

sjukvården som bland annat Lean (Fältholm & Jansson, 2008). Processorientering med sådana 

redskap och tankesätt har blivit allt vanligare inom sjukvården de senaste årtiondena 

(Kastberg & Siverbo, 2013; Fältholm & Jansson, 2008; Nilsson & Sandoff, 2015). Meningen 

med processorientering inom sjukvård är minska genomloppstiden för en patient genom att 

förbättra och optimera processerna (Hellman et al., 2015) vilket i sin tur leder till lägre 

kostnader (Fältholm & Jansson, 2008) som är av stor vikt då det är ansträngd ekonomi inom 

sjukvården (www.regionorebrolan.se). 

 

Den traditionella synen finns fortfarande kvar inom sjukvården i och med budgetfördelningar 

mellan de olika enheterna där de var för sig ansvarar för kostnader, personal, och resultat 
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(Hellman et al., 2015; Paulsson, 2014). Det här leder till att processorientering kan försvåras 

mellan olika enheter på grund av att ansvarsfördelningen blir problematisk. En organisation 

med både funktioner och processorientering brukar kallas för matrisorganisationer (Nilsson 

& Sandoff, 2015). Galbraith (2009) menar på att organisationer med speciell kunskap eller 

starka funktioner ofta resulterar i en användning av matrisstrukturer. Studier som behandlar 

vertikal och horisontell styrning har konstaterat att matrisorganisationer uppstår medvetet 

och omedvetet när sjukhus processorienteras (Bohlinder & Bonander, 2013; Paulsson, 2014). 

På senare tid, på grund av konkurrens, krävs det av organisationer att kunna sammanfoga 

dessa olika specialiteter med produkterna/tjänsterna för snabbare ledtider, vilket är något 

som karaktäriserar sjukvården, samtidigt som det är svårt att utföra. 

2.4.1.1 Kritik mot processorientering inom sjukvården 

Det finns inte bara goda resultat inom sjukvården där processorientering anammats och det 

finns vissa hinder som kan försvåra en implementering. Bland annat är läkarnas starka 

yrkesroll ett av hindren då de anser att det blir felprioriteringar, minskad flexibilitet, 

målkonflikt (Hellman et al., 2015), och deras professionella autonomi minskar (A. Hellström, 

S. Lifvergren & J. Quist, 2010). Som tidigare nämnt är även den traditionella organisationen 

ett hinder med de olika specialiserade enheterna som finns inom sjukvård (Hellman et al., 

2015). Ett annat problem är avsaknad av stöd eller icke fungerande integration högre upp i 

organisationen (Hellman et al, 2015; Fältholm & Jansson, 2008), att organisationsstrukturen 

eller kulturen i organisationen inte stödjer processorientering (Hellman et al., 2015), samt 

dåligt utformade prestationsmått och uppföljningssystem (Hellström et al., 2010). 

2.4.2 Lean 

Lean används av USÖ som strategisk filosofi för att jobba med flöden och förbättringar av 

kvalitet, Lean beskrivs av Chenhall (2008) som ett sätt att arbeta processorienterat. Enligt 

Halling (2013) betyder Lean fokus på förbättringar. Atkinson (2004) menar att lean inte bara 

är ett begrepp utan en samling av verktyg, principer och tekniker för att effektivisera 

användningen av resurser. Grundtanken med Lean är att få fram rätt produkt, i rätt mängd, 

av rätt kvalitet, vid exakt rätt tidpunkt till ett så lågt pris som möjligt (Slack et al., 2012).  En 

del forskare (Kollberg, Dahlgaard & Brehmer, 2006; Joosten, Bongers and Janssen, 2009) 

beskriver dessa principer som: 

 

 Identifiering av kundvärdet. 

 Identifiera värdeflöde och eliminera slöseri. 

 Utvecklande av flöden (processer). 

 Kunden styr efterfrågan. 

 Strävan efter perfektion, med mål att leverera perfekt kvalitet och kundvärde.  
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Värde: Det är kundens uppfattning av värde som ska styra processen och vad den skapar för 

värde. All aktivitet ska alltså utgå från vad kunden önskar och det är kunden som avgör om 

resultatet är bra eller inte. (Womack & Jones, 2003) 

 

Identifiera värdeflöde och eliminera slöseri: Varje led i processkedjan är till för att addera 

värde till resultatet och därför måste alla aktiviteter granskas för att bena ut vad som är 

värdeskapande och vad som inte är det. Allt som inte är värdeskapande måste tas bort. (Slack 

et al., 2012) 

 

Utveckla flöden/ processer: Organisationen måste identifiera processer och skapa ett smidigt 

flöde inom dessa och mellan olika aktiviteter av varor, material och personal (Womack & 

Jones, 2003). Hinder i flödet så som flaskhalsar och lager ska arbetas bort eftersom de är orsak 

till, och resultatet, av ett ojämnt flöde (Womack & Jones, 2003; Slack et al., 2012). 

 

Kundstyrd produktion: Det är kundens efterfrågan som ska styra produktionen i processen. 

Det ska alltså inte skjutas på från organisationen vad som ska göras utan det är vad som 

efterfrågas av kunderna som ska produceras (Womack & Jones, 2003; Slack et al., 2012). Det 

kräver en viss flexibilitet i processerna för att kunna prestera vad kunderna ber om och brukar 

benämnas som en “pull strategi” (Slack et al., 2012).   

 

Sträva efter perfektion: För att uppfylla de tidigare nämnda principerna krävs ständiga 

förbättringar i processerna. När alla principer är välfungerande och finns i processerna för att 

förbättra värdet och minska slöseriet ökar kvaliteten på det som produceras. (Womack & 

Jones, 2003) 

 

Joosten, Bongers and Janssen (2009) menar att ett företag genom att klargöra vad kundvärdet 

är kan dela in processen i vad som skapar kundvärde och vad som inte gör det. Därefter är 

det möjligt att skrapa av de delar som inte är värdefulla för kunden för att få ett jämnare 

flöde. De menar också att Lean från början var tekniker som användes för att förbättra en 

produktionsprocess men att dagens Lean även innebär att det behövs både ett 

kvalitetssystem för produktion samt en kultur som strävar efter att förbättra kvaliteten 

(Hines, Holweg and Rich, 2004). De talar även om att Lean på en operativ nivå handlar om att 

reducera variation där variation är den skillnad som uppstår i en process varje gång den 

upprepas. 

 

I fokus för att uppnå detta ligger eliminering av slöseri, vilket innebär att alla aktiviteter som 

inte skapar värde för kunden i största mån ska elimineras. Icke värdeskapande aktiviteter är 

sådant som lager, vänte-/kötider, över-/underproduktion, variation, kvalitetsproblem i varan 

eller tjänsten med mera (Slack et al., 2012). Andra barriärer som finns handlar om involvering 

av alla i organisationen, samt ständiga förbättringar (Kaizen). Halling (2013) nämner också 

dessa två barriärer och menar på att ständiga förbättringar som eftersöks inom Lean inte går 
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att genomföra om inte alla involveras, vilket han benämner “respect for people”, i sin 

avhandling där en jämförelse görs mellan tillverkningsföretag och sjukvårdsföretag. De Souza 

& Pidd (2011) punktar upp åtta hinder för implementering av Lean:  

 

 Motstånd mot förändring hos personalen. 

 Avsaknad av ägandeskap av processer och aktiviteter. 

 Misslyckande i ledarskapet. 

 Funktionella och professionella silos eller med andra ord uppdelningar i silos. 

 Svag koppling mellan strategi och utvecklingsprogram. 

 Dålig kommunikation, överanvändande av slagord och otydliga budskap. 

 Brist på medel och resurser. 

 Fel personer involverade i utveckling. 

 

De skriver att Lean är möjligt att implementera i sjukvård bara dessa barriärer är väl förstådda 

och då kan arbetas över.  

2.4.2.1 Kritik mot Lean i sjukvård 

Lean som filosofi har visat sig svår använt utanför tillverkningsindustri och mycket hänger på 

att den som önskar implementera Lean förstår att det inte är ett verktyg utan ett system och 

sätt att jobba (Ballé & Régnier, 2007). Det är även svårt att använda sig av Lean i komplexa 

miljöer som sjukhus när det handlar om att sluta ignorera problem och att stanna upp och 

lösa problem så snart de upptäcks. För att det ska fungera måste miljön vara så pass 

transparent att det tydligt gått att se vad som är roten till problemet (Ballé & Régnier, 2007). 

Detta kan vara svårt att åstadkomma i en komplex miljö när många aktiviteter pågår samtidigt 

och ett stort antal personer är involverade i kombination med komplexiteten att vårda 

patienters hälsa (Ballé & Régnier, 2007). 

 

Involvering av alla inom organisationen vid implementering av Lean är viktigt, de som jobbar 

inom processerna är de med mest kunskap och kan se var förbättringar kan göras i linje med 

Kaizen för att öka produktiviteten i företaget. Enligt Emiliani (2006) förstod inte flera VD:s i 

USA tanken bakom Kaizen tillsammans med respect for people inom Lean, då de efter 

produktivitetsförbättringar ansåg att de kunde säga upp anställda och spara in på 

personalkostnader samtidigt som de tillfredsställde aktieägarna genom högre vinster. Om 

förbättringarna leder till att medarbetare avskedas kommer incitamenten för medarbetarna 

att bidra till framtida förbättringar att minska (Ibid). Emiliani (2006) menar på att detta visar 

på tre faktorer: 

1. Det traditionella sättet att se på företagande från ledningen inte är redo för Kaizen, 

varken från teknisk eller mänskligt perspektiv. 

2. ”Respect for people” var något som de högsta cheferna inte uppfattade snabbt. 
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3. Verkställande direktörernas sätt att tänka kortsiktigt vid avvägningar är något som 

sker av vana. Som i exemplet ovan med produktivitetsförbättringar och uppsägningar. 

I tillägg till detta finns det antydningar om att forskningen om Lean i sjukvården inte tar alla 

aspekter i åtanke utan förbiser att det finns en problematik att implementera Lean i 

hälsovård. Där en del kritik ligger i att det finns indikationer från forskning som säger att 

sociotekniska1 problem som uppstår vid en implementering av Lean. Samtidigt som den 

forskning som existerar inte är tillräckligt generaliserbar för att ge några svar och att det 

knappt finns någon forskning om det inom sjukvården. Samt att det finns forskning om Lean 

och produktivitet men att den är begränsad i kombination med sjukvård. (Joosten, Bongers & 

Janssen, 2009). 

2.4.3 Swift and Even Flow 

 

In the context of hospitals, throughput time corresponds to consistent, timely, 

and error-free patient flow. Thus, the TSEF would predict that hospitals that have 

mastered the rapid and steady movement of patients would perform better than 

hospitals that have not.  
Devaraj et al., 2013 

 

Teorin om swift, even flow (TSEF) mäter produktiviteten utefter hur snabbt (swift) och jämnt 

(even) flödet är, när dessa två faktorer förbättras ökar även processens produktivitet. För att 

öka produktiviteten menar Schmenner och Swink (1998) att processens variation och 

genomloppstid (ledtid) behöver reduceras vilket då resulterar i ett snabbare och jämnare 

flöde (Fredendall., et al, 2009; Devaraj, Ow & Kohli, 2013). Swift and even flow går i linje med 

Lean, som är från början kommer från Toyota, och i originell form kallas Toyota Production 

Systems (TPS) (Eltantawy et al., 2015; Schmenner & Swink, 1998). Inom Lean finns flera olika 

koncept för att eliminera slöseri, vilka går att koppla till Swift and even flow (Schmenner, 

2004), bland annat Just-in-time (JIT) som definieras som en snabb och samordnad rörelse utav 

delar i produktionssystemet och leverantörsnätverket för att möta kundernas krav. Swift, 

even flow har ett annat förhållningssätt till produktivitet än vissa andra teorier såsom 

mikroekonomi. För att öka en verksamhets produktivitet vore det sannolikt enligt Schmenner 

och Swink (1998) att mikroekonomisk teori skulle föreslå att företag bör minska 

personalkostnaderna för att kunna införskaffa nya anläggningstillgångar, som exempelvis 

maskiner. Swift, even flow delar inte tanken att ersättning av personalkostnader till tillgångar 

är lika med ökad produktivitet utan det beror helt på hur tillgången påverkar flödet. Om flödet 

inte blir jämnare eller snabbare skulle swift, even flow teorin inte hålla med om att en ökad 

produktivitet inträffat. Denna typ av syn gäller vid alla slags försök till förbättring av 

produktivitet vilket exempelvis kan vara ny teknologi, mer kvalificerad personal och 

                                                
1 Sociotekniskt synsätt menar att organisationer kan beskrivas både från socialt och tekniskt och ju 
bättre relationen är dem sinsemellan desto mer effektiv blir organisationen. 



21 
 

investering av tillgångar. Dessa kan öka produktiviteten men förutsättningen är, enligt swift, 

even flow, att det ska leda till snabbare och jämnare flöden. (Ibid) 

 

Theory of swift and even flow kan sammanfattas till fem lagar eller aspekter för att få en 

förbättrad ledtid. (1) Den första aspekten handlar om värdeskapande arbete. Att dela in 

arbetet i vad som tillför värde till prestationen och vad som inte gör det (Schmenner & Swink, 

1998; Fredendall et al., 2009; Devaraj et al., 2013). Icke värdeskapande arbete anses som 

slöseri och bidrar endast till att förlänga ledtiden. (2) Den andra aspekten behandlar variation. 

Processer som utsätts för så låg variation som möjligt har bättre ledtid, ju större variation i 

processen desto mindre produktiv är den. Denna aspekt tillsäger även att saker som kan 

behandlas samtidigt ska behandlas samtidigt för att minska variationen som uppstår i 

kombination med omställningar. Variation kan vara allt från aktiviteter, moment i aktiviteter 

till efterfrågan. (3) Lagen om flaskhalsar är den tredje aspekten och säger att en process inte 

kan vara snabbare än dess svagaste länk, eller med andra ord den trögaste aktiviteten i 

processen. (4) Lagen om ”factory focus” innebär att fabriker som minskar antalet aktiviteter 

att jobba med har bättre produktivitet än de som har ett stort antal aktiviteter. (5)  Lagen om 

”scientific methods” framhåller fördelen med att jobba med vetenskapliga metoder för att 

förbättra produktiviteten (Schmenner & Swink, 1998; Fredendall et al., 2009; Devaraj et al., 

2013).  

Although early TSEF research used the factory floor as a platform, its tenets of 

increasing speed of flow and decreasing variation also apply to the service sector 

(Schmenner, 2004) and to financial services and hospitals (Fredendall et al., 

2009).  

Devaraj et al., 2013. 

2.5 Produktivitet och kvalitet inom tjänster 

Produktivitet mäter hur pass väl en process använder sin input för att skapa värde för sina 

kunder. Inom tillverkningssektorn är detta något som används för att mäta hur företaget 

presterar och det finns många olika koncept (Grönroos & Ojasalo, 2004). Dock är det svårare 

inom tjänstesektorn att använda sig av dessa mått då det inom tillverkning finns ett 

antagande om ”konstant kvalitet” vilket oftast inte är applicerbart inom tjänstesektorn och 

de menar på att begreppen produktivitet och upplevd kvalitet inte går att särskilja inom 

tjänstesektorn (Ibid). Detta stämmer med den slutsats Nordgren (2009) kommer till, han 

menar att produktiviteten i sjukvård inte går att särskilja från kvalitet då den inkluderar 

patientupplevda värden som väntetid, upplevd hälsa, tillgänglighet och minskat lidande. 

Därmed borde det stora målet vara att skapa värde gemensamt med patienten (Nordgren, 

2009). 
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Grönroos & Ojasalo (2004) menar på kundens medverkan i tjänsteprocesser gör att 

produktivitet inte kan mätas på liknande sätt som i tillverkningssektorn. De främsta orsakerna 

till att det är svårt att använda dessa produktivitetsmått inom tjänstesektorn är på grund av 

att det är svårt att definiera enheter av service, vilket innebär fastställa hur mycket resurser 

som används till en viss mängd output. Samt att den upplevda kvaliteten inom servicesektorn 

är mer volatil vid förändringar av inputs (Grönroos & Ojasalo, 2004). Inom tjänstesektorn är 

det svårt att standardisera hela processer, likt tillverkningsindustrin, för att öka 

produktiviteten, på grund av att värde skapas tillsammans med kunden (Vargo & Lusch, 2004). 

Grönroos & Ojasalo (2004) menar att de till en viss del går att standardisera men de 

argumenterar för att det, trots en ökad produktivitet i tjänsteprocessen, kan innebära en 

minskning av upplevd kvalitet, kundvärde, och till slut även få en negativ effekt på det 

ekonomiska resultatet För att beskriva dilemmat använder sig Grönroos & Ojasalo (2004) av 

intern, respektive extern effektivitet. Intern effektivitet definieras som hur effektivt input 

omvandlas till output, medan extern effektivitet innebär hur väl det med en given mängd 

resurser går att hålla en viss nivå av upplevd kvalitet. 

2.5.1 Kvalitet i sjukvård 

Världshälsoorganisationen definierar kvalitet i sex dimensioner som måste beaktas och 

involverar, även de, patienten i ekvationen. De sex områdena: säkerhet, inre och yttre 

effektivitet, rättvisa, tid och samt att den ska vara patientcentrerad (World Health 

Organization, 2006, p. 9). I Sverige finns en grundtanke om att sjukvård ska finnas tillgänglig 

för alla och till en bra kvalitet (Trägårdh & Lindberg, 2004).  

Att tid anses som en viktig variabel visas av att politiker 2005 införde vårdgarantin samt att 

de har dedikerat resurser till att minska kötider (så som kömiljarden) i vården (Nordgren, 

2009). År 2015 blev vårdgarantin en del av patientlagen (vantetider.se). Vårdgarantin skrivs 

0-7-90-90 och går ut på att en patient som söker hjälp ska få kontakt med primärvården2 

samma dag som den söker kontakt. Därefter får det ta max sju dagar till läkarbesök i 

primärvården, får patienten en remiss till specialistläkare får det ta 90 dagar till det 

besöket och om beslut om behandling (ex. operation) ska patienten få en tid till detta inom 

90 dagar. (www.vantetider.se) 

Kvalitet i sjukvården sammanfattas av Vårdförbundet som att vård ska vara vetenskapsenlig 

och grundas på beprövad erfarenhet och att den ska utgå i första hand från vårdtagarna 

(www.vardforbundet.se). På samma sätt rekommenderar SKL att mätningar av kvalitet utförs 

på en vårdprocess med patientperspektiv i fokus (Edström, A., Svensson, C., & Olsson, J., 

                                                
2 Primärvården är en del av den öppna vården och ska ”utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder 
eller patientgrupper svara för behovet av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, 
förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser 
eller annan särskild kompetens”. Hälso och– sjukvårdslagen 1982: 763,Paragraf 5. 
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2008).  Region Örebro definierar kvalitet i form av ett antal punkter som tar utgångspunkt 

från patienten:  

 Att du som patient ska bli bra bemött. 

 Att du som patient ska få en medicinsk behandling av hög klass.  

 Att du som patient ska få rätt läkemedel.  

 Att vi analyserar hur och varför misstag har begåtts vid ett större tillbud så att det inte 

händer igen.  

www.regionorebrolan.se 

Dessa definitioner är nära kopplade till Nordgrens (2009) diskussion om att patienten kan ses 

som en konsument som skapar hälsa när den utnyttjar vårdinstanser och att detta enligt 

honom stämmer överens med Grönroos (2011) synpunkt om att värde skapas när en 

konsument använder produkter och tjänster. Definitionerna ovan talar för att det går att göra 

denna koppling mellan service management litteratur och kvalitet i vården (för en längre 

diskussion och exemplifiering av kopplingen, se: Nordgren, 2009).  

Vårdförbundet poängterar också att kvalitetsarbete måste göras med hjälp av uppföljning och 

utvärdering där utvecklande av nationella riktlinjer, kvalitetsregister och kvalitetsindikatorer 

ingår. Samt att de mått som används måste vara baserade på “[...] hela vårdhändelsen, alla 

olika insatser, och omfatta vårdtagarens bedömning av den vård och omsorg som hon eller 

han fått.” (www.vardforbundet.se). För att mäta kvaliteten framhäver de mått som inriktar 

sig på: pålitlighet, trovärdighet, tillgänglighet, kommunikationsförmåga, tjänstvillighet, 

bemötande, inlevelseförmåga och lokalisering. För att utföra mätningar i sjukvården utformas 

mätsystem med hjälp av informationsteknologi, något som Jiang (2005) ser som en positiv 

utveckling samtidigt som han påpekar att sjukvården släpar efter andra branscher till följd av 

att låga investeringar. Sjukvården investerar i snitt 2 % av sin budget på utveckling av system, 

att jämföra med 6-8 % i industri och 12 % i banksektor, något som resulterar i att systemen 

har dålig intern och extern koppling och sällan är kompatibla med varandra. (Jiang, 2005) 

Lillrank (2015) för en diskussion där han menar att det i en sjukvårdskontext inte går att 

sammanföra patientens upplevelse av kvalitet (Stora Q) och den medicinska kvaliteten (lilla 

q). Lillrank (2015) menar att patientens upplevelse har en ontologisk3 grund som skiljer sig 

från medicinsk kvalitet vilken har en epistemologisk 4och teknisk bas och att de därmed måste 

separeras från varandra. Lillrank (2015) menar att styrningen är beroende av mätningar som 

enbart kan göras på definierade värden medan patientens upplevda kvalitet är subjektiv och 

föränderlig och mätningar av den måste hantera en hög grad av osäkerhet.  

 

                                                
3 Läran om verkligheten och tingens varande 
4 Läran om kunskap 
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Figur 2. Specifikationer av lilla q och stora Q. (Lillrank, 2015) 

Det lilla q beskriver Lillrank (2015) på samma sätt som traditionell (cybernetisk) vertikal 

styrning, med uppsättning av på förhand utformade mätvariabler att jämföra utfall med. Det 

stora Q menar han beskriver patientens förväntningar av vården och hur väl de uppfylls och 

att de därmed har en större ontologi att hantera och därmed blir luddigt. Han delar därför 

upp sjukvården i tre typer av kvalitet: klinisk diagnostisering, patientsäkerhet och 

patientupplevelse. I diagnostisering ingår undersökning av patientfallet, insamling av data 

(tester), fastställande av problemet och orsaken (diagnos) och förslag om vård och vårdplan. 

Vid mindre trauman eller åkommor kan då utfallet förutspås om standardiserade processer 

används. Däremot kan verkan av behandlingen först bekräftas i efterhand i mer komplicerade 

fall när beslut tas under osäkerhet och det inte går att förutse alla utfall. Eftersom det finns 

en inbyggd osäkerhet i diagnostiseringen är det omöjligt att kräva att den alltid är korrekt och 

Lillrank (2015) menar därför att målen för prestation måste vara relativa och jämföras med 

andra fall. Patientsäkerhet säger han är en del av lilla q som inkluderar standard utföranden, 

väntetider och information som finns specificerad på förhand. Därmed kan kvalitetssystem 

göras som övervakar att resultaten överensstämmer med förhandsinformationen. Misstag 

och biverkningar kan rapporteras, räknas bedömas och förändras genom att göra 

förändringar allt eftersom mer information samlas och då är noll avvikelser ett rimligt mål. 

Dock är sjukvård en verksamhet där komplexa fall uppstår och diagnoser och behandling 

måste ändras. För att behandla patientens upplevelse poängterar Lillrank (2015) att 

patientens uppfattning inverkar och att dennes mentala tillstånd i stor grad kan påverka 

utfallet. Därför säger han att patientens upplevelse är ontologiskt, epistemologiskt och 

tekniskt annorlunda än diagnostisering och patientsäkerhet som kvalitetsmått men att den 

går att mäta genom undersökningar där förväntningar jämförs med upplevelser. 

Tillfredställelsen är dock svår att hantera eftersom att den är heterogen av karaktären och 

svårfångad av system och manualer och förblir en daglig utmaning. 

Att organisera verksamheten för att inkludera patienten i hälsoprocessen uttrycker Nordgren 

(2009) som kritiskt. Detta är något som gynnar både sjukhus och patienten då båda får mer 

tid över, exempelvis gäller detta vid behandlingar där patienten själv kan ta över enklare 

arbeten som att kontrollera blodsocker för diabetiker. Detta lösgör resurser för sjukhuset som 

kan använda sina sköterskor till andra patienter. (Nordgren, 2009) Den vertikala uppdelningen 

av sjukvården gör det dock svårt för läkare att koordinera och följa patienten i vårdprocessen 
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som följd av avsaknaden av kontinuitet i förhållandet dem emellan. Syftet med detta är att 

matcha resurser och kompetens mot patientens behov och att dålig matchning resulterar i 

sjukhusets resurser utnyttjas ineffektivt men även att vårdprocessen kan bli längre och då 

onödigt kostsam. Ett problem anses vara just att ansvaret för patienten kan vara suddigt och 

att det borde vara en läkare som är ansvarig för patienten hela vägen. (Nordgren, 2009) 

2.6 Analysmodell 

Analysmodellen består av tre delar, vertikal styrning, de fem lagarna som behandlas under 

theory of swift, even flow (TSEF), samt produktivitet och kvalitet. Produktivitet och kvalitet 

ser vi som beroende variabel i denna modell. Dock anser vi att den vertikala styrningen och 

de fem lagarna är något som existerar inom USÖ som organisation och är således en form av 

konstanter snarare än oberoendevariabler. Det grundas bland annat i de matrisorganisationer 

som uppstår, medvetet eller omedvetet, där vertikal styrning möter patientflödet i 

horisontella led, vilket är något som sker i sjukhus där det finns olika funktioner som ansvar 

fördelas på (Bohlin & Bonander, 2013; Galbraith, 2009; Paulsson, 2014).  

Syftet med studien är att se hur styrningen från vertikala led påverkar 

produktiviteten/kvaliteten med ett horisontellt perspektiv. I denna analysmodell 

representeras det horisontella perspektivet av de fem lagarna från TSEF. För att studera detta 

är det viktigt att förstå vilken typ av vertikal styrning som verksamhetscheferna upplever på 

USÖ och hur den interagerar med och påverkar processerna i det horisontella perspektivet. I 

studien är vertikal styrning definierad som allt som inte har ett fokus på horisontella flöden, i 

detta innefattas bland annat ekonomistyrning, cybernetiskt styrning och administrativ 

styrning (Malmi & Brown, 2008; Merchant & Van der Stede, 2012). För att se hur den vertikala 

styrningen påverkar produktiviteten och kvaliteten används Schmenner och Swinks (1998) 

TSEF, vilken mäter produktivitet i form av ledtid. USÖ:s primära mål med Lean är att förkorta 

ledtiden för att öka kvaliteten för patienterna (Lean på USÖ). TSEF menar att desto jämnare 

och snabbare ett flöde är ju bättre produktivitet har processen, vilket går i linje med Lean som 

används på USÖ. Det som Schmenner och Swink (1998) menar påverkar flödet, och i sin tur 

produktiviteten, är de fem lagar som utgör steg två i analysmodellen (figur 3). Genom att 

beskriva hur den vertikala styrningen interagerar tillsammans med, och påverkar 

patientprocessen, genom dessa fem lagar i det horisontella perspektivet hoppas vi kunna 

generera förståelse för påverkan om vilka som uppstår på produktiviteten och kvaliteten på 

USÖ. 
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Figur 3. Analysmodell 
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3. Metod 

 
I metod avsnittet kommer bakgrunden till val av område och arbetets tillvägagångssätt att 

beskrivas samt vilka avvägningar som gjorts och varför. Det kommer även att argumenteras 

för val av teoretisk referensram och hur den kopplas till problematiken. 

 

3.1 Intresse 

Efter att ha läst kursen Ledning och styrning av tjänsteprocesser på Örebro Universitet 

uppstod ett intresse för processorientering och de upplevda problem som uppstod då många 

metoder och arbetssätt som används inom tjänstesektorn grundas i tillverkningsindustrin. 

Inspiration hämtades från universitetsadjunkt Conny Johanzon på handelshögskolan Örebro 

universitet som skriver sin avhandling inom ramen för vad som påverkar inre effektivitet i 

tjänsteprocesser. Han har i sin forskning vissa luckor kring området i denna studie och vi kände 

att det var en frågeställning som behövde tas itu med. Conny hänvisade oss till Robert H. 

Chenhalls (2008) artikel Accounting for the Horizontal Organization, a review essay och 

tidningsartikeln Breaking down the silos av Barbara Crawford-Cook och Mike Applin (2004) 

för att leda oss in på ämnet. Vi har sedan utgått från dessa artiklar för att problematisera och 

finna nyckelord att leta vidare teori och tidigare forskning inom ämnet med sökord som: 

management accounting, horizontal organization, vertical perspective, process management, 

process orientation, management control systems. 

3.2 Litteraturgenomgång 

En sökning på artiklar som citerat Chenhall (2008) genererade vidare information som bidrog 

till problematiseringen samt ledde oss vidare i hur problematiken skulle studeras. 

Nyckelorden beskrivna under rubrik 2.1 kombinerade till sökningen “vertical & horizontal 

control” gav som första resultat artikeln Vertical & horizontal control dilemmas in public 

hospitals (Pettersen & Solstadt, 2015) som satte tonen vidare för problematiseringen. Vi 

konstaterade att det under de senaste åren forskats en del på det område vi önskade titta 

närmare på. En genomgång av referenser från denna artikel och en sökning på artiklar som 

refererat till den resulterade i att ytterligare två artiklar, Kastberg & Siverbo (2013) samt 

Paulsson (2014), valdes till för att utforma problematiken och den teoretiska ramen. I tillägg 

till detta hade vi nyss läst en tidningsartikel ingående i serien Den olönsamme patienten 

(Zaremba, 2013) på kursen om styrning av processer och visste att styrning av sjukvård var ett 

angeläget område.  

 

För att kunna svara på studiens frågeställning och syfte behöver några begrepp förtydligas. 

Vad är vertikal styrning? Vad är ett horisontellt perspektiv? Vad menas med produktivitet och 

kvalitet i ett horisontellt perspektiv? Eftersom den vertikala styrningen agerar 

oberoendevariabeln påbörjades arbetet med att definiera den för oss själva med hjälp av 
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välrenommerade namn som behandlar ekonomistyrning och vertikala styrning. Greve, 

Merchant & Van Der Stede samt Malmi & Brown av vilka de två sista återkom i de artiklar 

studien fann sin frågeställning. Nästa steg blev sedan att operationalisera begreppen 

produktivitet och kvalitet i ett horisontellt perspektiv för att komma närmare på vilket sätt 

den vertikala styrningen påverkar. Eftersom det horisontella perspektivet talar om en 

organisation som en samling av processer togs det första steget med att definiera 

processtyrning. När det var kartlagt kunde vi gå vidare med att finna teorier som diskuterar 

produktivitet och kvalitet i ett horisontellt perspektiv utifrån vad de består av samt vad som 

påverkar kvaliteten och produktiviteten. Valet föll i första hand på theory of swift and even 

flow gällande produktiviteten på grund av att den klart och tydligt behandlar vad som 

påverkar just produktiviteten. Lean togs med som ett komplement till theory of swift and 

even flow eftersom det är den form av processorientering som anammats av sjukvården i 

allmänhet men även det valda studieobjektet. Lean är ett bra komplement till theory of swift 

and even flow då båda teorierna har liknande grundläggande uppfattningar om produktivitet. 

Anledningen till att valet inte huvudsakligen föll på Lean var att theory of swift and even flow 

tydligare talar om produktivitet som ledtid. Medan Lean som teori mer lutar åt ständiga 

förbättringar och mer diffusa mål som att ”nå perfekt kvalitet till rätt tid”. Den valda teorin är 

därför mer användbar i en analys av produktivitet.  

 

Till en början var tanken att enbart studera den vertikala styrningens påverkan på 

produktiviteten men ju närmare begreppen läsningen tog oss desto fler flaggor restes för att 

produktivitet och kvalitet i sjukvård är två begrepp som är svåra att särskilja från varandra på 

ett trovärdigt sätt. Därmed valde vi därför att utöka frågeställningen och då också teorin med 

just kvalitet. Kvalitet i ett horisontellt perspektiv är tätt sammanlänkad med kvalitet i ett 

tjänsteperspektiv, därför valde vi att utgå från Grönroos för att definiera tjänstekvalitet och 

komplimentera med teori om kvalitet i sjukvård efter som sjukvården som tjänst är så pass 

speciell med tanke på att tjänsten hanterar människors hälsa.    

 

Därmed är tanken att använda teorierna för att definiera typen av styrning mot den 

existerade processen. Därefter går det att analysera vilka effekter styrningen får på 

processens produktivitet och kvalitet i ett horisontellt perspektiv.  

 

För att definiera vertikal styrning har vi utgått från de artiklar som problematiseringen är 

uppbyggd av (Kastberg & Siverbo, 2013; Paulsson, 2014; Pettersen & Solstad, 2015). Den 

gemensamma nämnaren är användandet av Malmi & Browns (2008) ekonomistyrpaket, vilket 

gjorde att vi utgick från den artikeln. Det horisontella perspektivet tog avsteg i Chenhalls 

(2008) review artikel som också var en av grundartiklarna för problematiseringen. En stor del 

i horisontella perspektivet enligt Chenhall (2008) är att jobba med processorientering, vilket 

för oss närmare verksamheten som efterfrågas i tidigare studier. För att kunna göra en 

gränsdragning mellan horisontell och vertikal styrning gick vi tillbaka till de tre artiklarna från 

Kastberg & Siverbo (2013), Paulsson (2014) och Petterson & Solstadt (2015) för att vara 
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konsekventa med teoribildningen och diskuterade skiljelinjen. Två av artiklarna behandlar 

Lean som en strategisk filosofi för att arbeta med flöden, eftersom Chenhall (2008) benämner 

Lean som ett sätt att arbeta processorienterat och USÖ jobbar med det ingår det i teorin. 

Under rubriken processorientering används Lean tillsammans swift and even flow, som 

komplementerande verktyg för att beskriva verksamheten utifrån ett horisontellt perspektiv. 

Swift and even flow lades till som komplement eftersom Eltantawy et al. (2015) påtalar 

likheterna samt att teorin är applicerbar på sjukvård (Devaraj et al., 2013). 

 

Nästa kapitel i teorin behandlar kvalitet och produktivitet i sjukvård där vi börjar med att 

beskriva kvalitet ur ett servicemanagement perspektiv som hör processorienteringen till. Det 

gör vi eftersom studien har ett horisontellt perspektiv och den vertikala styrningen 

traditionellt sett har andra definitioner av produktivitet och kvalitet. Definitionen av 

produktivitet är som, nämnt i inledningen, ledtid horisontellt sett (Fredendall, et al., 2009; 

Devaraj, Ow & Kohli, 2013; Schmenner & Swink, 1998), vilket stämmer överens med Lean och 

swift and even flow. Samma sak gäller för kvaliteten då den skiljer sig i ett serviceperspektiv 

jämfört med ett tillverkningsperspektiv, där det finns ett antagande om konstant kvalitet 

(Grönroos & Ojasalo, 2004). Inom sjukvård är kvalitet ett subjektivt begrepp (Lillrank, 2015; 

Nordgren, 2009) därav används teori kring kvalitet inom tjänster och sjukvård för att klargöra 

hur kvalitet ska ses. Samtidigt menar vissa författare att det är svårt att särskilja kvalitet och 

produktivitet (Grönroos & Ojasalo, 2004; Nordgren, 2009). Det gör att kopplingen mellan 

kvalitet inom sjukvård, samt produktivitet i form av processorientering och Lean, som 

understöd vid analys av det empiriska materialet för att se hur vertikal styrning påverkar dessa 

faktorer. 

 

Teorin är uppbyggd med hjälp av artiklar som rekommenderats från vår handledare samt 

Conny Johanzon som bidrog med inspiration till studien. Utöver detta användes databaserna 

Google Scholar, Summon och ABI/inform för att söka på artiklar som sedan kontrollerades 

mor ABDC journal quality list för att säkerställa kvaliteten på materialet.   

 

För att bredda kontexten som den valda organisationen verkar i valde vi att presentera en 

kort beskrivning av Region Örebro Län som USÖ ingår i. Detta förklarar kortfattat hur den 

politiska styrningen ser ut för sjukhuset samt visa hur budget fördelas på en politisk nivå i 

första hand för att sedan delas upp ner till verksamhetsnivå. Informationen är huvudsakligen 

hämtad från Region Örebro Läns hemsida och verksamhetsplan.  

3.3 Undersökningsdesign 

För studier där forskningsfrågorna är hur och varför, samt ser till en verklig kontext med ett 

nutida fenomen anser Yin (2009) att fallstudier är att föredra framför andra typer av studier. 

En fallstudie har förmågan att hantera många olika variabler av bevis så som intervjuer, 

dokument, och observationer (Yin, 2009; Bryman & Bell, 2013) vilket är en styrka för att få en 
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aktuell bild av den organisation som studeras. Enligt Bryman & Bell (2013) innebär en 

fallstudie att studera en viss plats eller organisation och kontexten som finns i denna.  

 

Pettersen & Solstad (2015) förespråkar i sin studie, en kvalitativ ansats med djupgående 

intervjuer vid studier liknande deras. Även Kastberg & Siverbo (2013) menar på att det behövs 

en mer djupgående studie kring hur de olika intressen som finns inom sjukvård mellan de 

inom processerna och de högre upp i organisationen påverkar processorienteringen som 

helhet. En kvalitativ studie är fördelaktig att göra jämfört med en kvantitativ när det finns ett 

behov av att studera ett objekt nära, samt att det är möjligt att ändra forskningens design om 

det uppstår behov för det under arbetets gång. (Ahrne & Svensson, 2011; Bryman & Bell 

2013).  För att studera detta fenomen har en studie gjorts vid USÖ, där fem stycken 

verksamhetschefer intervjuades kring deras kliniker och processarbetet på dessa kontra den 

vertikala styrningen som de utsätts för ser ut för att kunna svara på syftet med studien. Det 

går att argumentera för att studien i fråga är både en fallstudie och en flerfallstudie (Bryman 

& Bell, 2013) då studien utförs på en organisation, USÖ, samtidigt som fem stycken 

verksamhetschefer intervjuades. Då fem av åtta verksamhetschefer intervjuades hoppas vi 

kunna ge en bredare och samlad bild av den vertikala styrningens påverkan på 

processorienteringsarbetet på kliniknivå. Alla klinikerna utsätts för samma typ av vertikal 

styrning från ledningen och Region Örebro Län. Dock kan kontexten på klinikerna skilja sig åt 

och således generera olika effekter på processerna. Det gör det intressant att se på flera olika 

fall inom samma organisation för att öka generaliserbarheten, i alla fall för hur den vertikala 

styrningen påverkar processerna på USÖ bland verksamhetschefer. Denna typ av studie 

gjordes då vi vill se hur de på USÖ upplever den vertikala styrningens påverkan på 

processorientering, snarare än att kunna göra en generalisering för all processorienterad 

sjukvård. Bryman & Bell (2013) menar på att flerfallstudier av jämförande karaktär kan göra 

att det redan från början vid utformningen av undersökningsdesignen läggs fokus vid hur ett 

jämförande kan göras, vilket kan göra att det bortses från kontexten som finns i de olika fallen 

som man får vid ett öppet angreppssätt. Processorientering inom sjukvård implementeras på 

olika sätt från sjukhus till sjukhus vilket gör att kontexten och fokus skiftar. Då Yin (2009) och 

Bryman och Bell (2013) menar att en flerfallsstudie av jämförande karaktär kan vara 

tidskrävande och kräva stora resurser. Även detta var en anledning till att USÖ användes som 

fallföretag, då tidsåtgången kan göra att det blir felprioriteringar och studien inte får det djup 

som behövs för att uppfylla syftet och istället skrapar på ytan.  

3.4 Urval 

Med en teoretisk problematisering som involverade sjukvård så ansåg vi att det skulle vara 

fördelaktigt för studien att hålla sig till just den kontexten. När tanken om sjukvård var 

förankrad fördes en diskussion om vad som kunde vara lämpat och vi ansåg att USÖ utgjorde 

ett passande studieobjekt eftersom sjukhuset enligt sin hemsida jobbar med Lean som är en 

form av processorientering. Första kontakt med USÖ togs vid Campusmässan på Örebro 

universitet med de som stod vid Region Örebro Läns monter angående vem som kunde vara 
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aktuell att kontakta med insyn i arbetet med Lean samt kunde hänvisa oss vidare inom 

organisationen. Via mail skickades en förfrågan om det var av intresse att delta i uppsatsen. 

Denna person vidarebefordrade förfrågan till ansvarig för utvecklingen av Lean inom Region 

Örebro Län som fann det väldigt intressant och nyttigt att delta. Då fokus för studien inte 

enbart är på Lean diskuterades det vilka mer som kunde vara av intresse för oss att träffa. 

Genom henne fick vi kontakt med verksamhetscheferna över reumatologiska- respektive 

kardiologiska kliniken där den senare hjälpte oss att komma i kontakt med ytterligare tre 

verksamhetschefer på kärl-thorax, medicinska- och neurologiska kliniken. 

Verksamhetscheferna ansågs aktuella då de är länken mellan det vertikala samt arbetet på 

klinikerna. Det är de som är ansvariga för klinikernas resultat samt är med och utvecklar och 

tar beslut om processarbetet som bedrivs på klinikerna och kan anses ha bra insyn både i 

vertikala led samt processerna. 

 

Enligt Bryman & Bell (2013) kallas detta för snöbollsurval och är en del av ett icke- 

sannolikhetsurval där kontakt tagits med en person som sedan hänvisat vidare till personer 

med kunskap inom de aktuella områden som studeras vilka kan vara aktuella för studien. 

Snöbollsurval används till största del i kvalitativa studier, där ett teoretiskt urval föredras 

framför statistiska urval som framförallt används inom kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 

2013). Att använda sig av icke- sannolikhetsurval så som snöbollsurval får konsekvenser i att 

studien inte blir representativ för hela populationen samt att det påverkar studiens externa 

validitet och generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2013). Dock påverkar karaktären av 

ämnet/området som studeras vilket leder till att ett snöbollsurval är av intresse för just denna 

studie samtidigt som detta urval gör att respondenter inte behöver hittas utan istället 

rekommenderas av de personer som kontakt redan tagits med. Det säkerställer även att 

respondenterna är personer med kunskap i ämnet och av åtta verksamhetschefer har 

intervjuer utförts med fem samt att de sitter på kunskap att svara på syftet med studien (Yin, 

2009). Av just denna anledning hanterade vi en sjätte intervju som bortfall då den inte 

utfördes med en verksamhetschef. Den bortsorterade intervjun utfördes med en person som 

till en stor del varit delaktig i att jobba med kvalitetsförbättring på en av klinikerna men 

jobbade nu på administrationen. Anledningen till att vi valde att hantera intervjun som 

bortfall var att en av de intervjuade verksamhetscheferna var beskrev samma information om 

just det kvalitetsarbetet inneburit. Att vi inte tog med den intervjun påverkade inte empirins 

helhet då den enbart fokuserade på en detalj i en större helhet.  

3.5 Datainsamling 

Via intervjuer kan respondenternas perspektiv på det berörda området ge en djupare 

förståelse för forskarna vilket är av vikt vid den komplexa situation som kan uppstå vid 

fallstudier (Stake, 1995; Kvale & Brinkmann, 2014). Med tanke på den frågeställning som 

används försvåras även möjligheten att kvantifiera data (Backman, 2011) vilket gör att 

intervjuer anses relevanta för studien. Utöver intervjuer har vi samlat in dokument från USÖ:s 

hemsida kring deras Leanarbete samt utfört en dags observation gjorts vid USÖ:s utbildning i 



32 
 

processorientering i något som de kallar “Leanspel”. Utbildningen är till för att de anställda 

ska få upp ögonen för processorientering och förbättringsarbete på sina egna kliniker och 

avdelningar. Detta gav en djupare förståelse i hur USÖ jobbar med processorientering och 

förbättringsarbete i form av Lean. Observationer under dagen antecknades vilket senare hade 

en del i utformandet av den intervjuguide som användes vid datainsamlingen (se rubrik 2.5.1). 

Vid intervjuer kan det enligt Stake (1995) vara svårt att få svar på det uppsatsen avser studera, 

vilket märktes vid den första intervjun som ledde till några ändringar i forskningsfråga samt 

teori. Ett annat problem är att det som forskare är svårt att hålla sig objektiv kring insamlad 

empiri då forskarens egna åsikter spelar in i tolkningen av materialet samt vad som anses 

viktigt att fokusera på (Bryman & Bell, 2013).  

3.5.1 Intervjuguide 

För att utföra studien behövs en övergripande bild av hur ekonomistyrsystemet och den 

vertikala styrningen ter sig samt se hur de jobbar med processorientering på USÖ. 

Intervjuguiden5 utgår från den teorier som finns i den teoretiska referensramen (Se rubrik 3) 

som behandlar områdena ekonomistyrning och vertikal styrning, processorientering, Lean 

samt Swift and even flow, och produktivitet och kvalitet i tjänste- och sjukvårdskontext. 

Ferreira & Otley (2009) har utvecklat ett ramverk som ska bidra med en helhetsbild över en 

organisations styrsystem genom tolv frågor6. De tolv frågorna är utvecklade ur Otleys (1999) 

Performance management framework samt Simons (1995) Levers of control framework som 

har slagits samman och gjort ett ramverk för en mer holistisk syn på 

ekonomistyrningssystemen inom organisationer. Detta är att föredra då vi använder en 

holistisk modell för ekonomistyrning framarbetad av Malmi & Brown (2008) för att studera 

ekonomistyrning som ett paket. Dessa tolv frågor har legat till grund för temat vertikal 

styrning i intervjuguiden. För det andra temat som intervjuguiden behandlar har artiklar och 

teori kring lean och processorientering inom sjukvård legat till grund. Det sista temat 

behandlar teori kring produktivitet och kvalitet i tjänste- och sjukvårdskontext.  

 

Intervjuguiden är, som tidigare nämnt, uppdelad i teman som behandlar processorientering, 

vertikal styrning och kvalitet i sjukvård. I huvudsak användes intervjuguiden för att kontrollera 

att allt väsentligt diskuterats vid intervjuerna likt Bryman & Bell (2013) beskriver en 

intervjuguide vid ostrukturerade intervjuer. 

3.5.2 Intervjuerna 

Datainsamlingen skedde på USÖ där verksamhetscheferna träffades på deras egna kontor, 

respondenterna fick även själva möjligheten att välja tidpunkt för intervjun. Vid intervjuerna 

frågade vi om det var okej att spela in samtalet för att senare kunna göra en transkribering av 

materialet. Även frågan om anonymitet ställdes där ingen av respondenterna valde att vara 

anonym med svar att de står bakom sina åsikter i området som studien behandlar. 

                                                
5 Tillgänglig som bilaga 
6 Tillgängligt som bilaga 
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Intervjuerna tog mellan 60-115 minuter, fyra av de som intervjuades hade avsatt tid och 

kände ingen tidspress medan en av respondenterna endast hade en timma till förfogande på 

grund av ett annat möte. Detta gjorde att intervjuerna kunde fortsätta tills dess att empirisk 

mättnad var nådd. Den tidsbegränsade intervjun var den sista vilket gjorde att en viss rutin 

byggts upp kring intervjuerna som gjorts och utförandet justerades lite för att få med de mest 

väsentliga delarna av den tidsbegränsade intervjun, men att det även här ansågs att empirisk 

mättnad var nådd. Alla respondenter gav möjligheten för oss att återkomma om ytterligare 

frågor uppstod efterhand samt att sammanställningen av intervjuerna skickades tillbaka till 

respondenterna för att verifiera att svaren uppfattats på rätt sätt.  

 

Alla intervjuer började på liknande sätt med en introduktion av oss själva samt bakgrunden 

till varför vi tyckte att detta var ett intressant ämne samt tanken med studien. Intervjuerna 

var tänkta att ha en semi-strukturerad form där en intervjuguide med teman användes 

(Bryman & Bell, 2013). Vid intervjuerna pratade de flesta respondenterna fritt efter 

bakgrunden och beskrivningen av tanken med uppsatsen. Problemområdet var något som 

respondenterna reflekterat mycket över och de hade mycket tankar och åsikter.  Det gjorde 

att vi inte ville störa deras tankegångar med den intervjuguide som upprättats, vi ställde 

istället uppföljningsfrågor som uppstod för stunden som var kopplade till det diskuterade 

området när tillfälle gavs. Det går att säga att intervjun gick mer åt en ostrukturerad 

intervjuform enligt Bryman & Bell (2013). Intervjuguiden användes snarare i syfte att 

kontrollera att alla teman täckts in i samtalet som utvecklades och för att nå empiriskt 

mättnad. Båda två forskare var delaktiga och turades om att hålla i intervjun allteftersom 

relevanta frågor uppkom. 

3.5.3 Inspelning och transkribering 

Alla intervjuer spelades in för att senare kunna transkriberas och var godkänt av 

respondenterna på grund av etiska aspekter (Stake, 1995; Bryman & Bell, 2013). Detta gjordes 

för att materialet skulle kunna gås igenom i efterhand och markera intressanta delar för en 

mer fördjupad analys av materialet samt att det säkerställer att något i materialet inte missas 

då det finns möjlighet att gå igenom flera gånger (Bryman & Bell, 2013). Att intervjuerna 

utfördes ansikte mot ansikte gjorde att det gick att märka av röstlägen, kroppsspråk vilket var 

till hjälp för tolkningarna av svaren. Samtidigt som det inte behövs antecknas då intervjuerna 

spelades in kunde vi följa med i svaren samt resonemangen och ställa relevanta följdfrågor 

till respondenten vid intervjutillfället (Bryman & Bell, 2013). 

3.6 Analysmetod 

Först sammanställdes det empiriska materialet från intervjuerna via transkribering i ett 

dokument. Därefter lästes allt noggrant av båda författarna och exempel och beskrivningar 

som uppvisade en relevant problematik mot teorin och analysmodellen markerades. Därefter 

kategoriserades materialet i avsnittet som presenterar det empiriska materialet med 

rubrikerna vertikal styrning och horisontellt perspektiv. Därefter diskuteras materialet i 
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analysen vilken är indelad i tre delar som bygger på analysmodellen. Först behandlas vertikal 

styrning, därefter den vertikala styrningens påverkan på lagarna inom TSEF och sist hur de 

tillsammans påverkar produktiviteten och kvaliteten. 

 

I första delen av analysen identifierar vi vilken typ av vertikal styrning som finns på USÖ 

tillsammans med hur verksamhetscheferna upplever den. Dessa kopplas till den teoretiska 

referensramen för att klargöra vilken typ av styrning som finns på USÖ och hur den uttrycker 

sig. I andra delen kopplar vi samman den vertikala styrningen till TSEF och dess lagar där vi 

analyserar vilken påverkan den vertikala styrningen får i form av ledtid i processerna på USÖ. 

Den femte lagen scientific methods behandlas för sig och kopplas till utövandet av Lean som 

filosofi på USÖ. Därefter den vertikala styrningens påverkan på de övriga fyra lagar direkt mot 

processerna. I den sista delen av analysen kopplar vi samman den vertikala styrningen och 

hur den påverkar processen genom TSEF och dess lagar med produktivitet och kvalitet inom 

sjukvården (se analysmodell, figur 3, s. 25). Det sker genom att koppla ihop TSEF:s 

produktivitetbegrepp ledtid med produktivitets- och kvalitetsteori inom sjukvård. 

3.7 Trovärdighet och Äkthet  

Att kvalitativa studier ska bedömas enligt samma kriterier, i form av reliabilitet och validitet, 

som en kvantitativ studie har diskuterats flitigt, en del forskare tycker att det går att använda 

dessa samtidigt som vissa anser att kvalitativ forskning behöver andra kriterier (Bryman & 

Bell, 2013). Största anledningen att det behövs andra kriterier är enligt vissa att det i 

kvantitativ metod antar att det finns en definitiv bild av den sociala verkligheten medan andra 

anser att det kan finnas flera representationer utifrån kvalitativa forskares teorier och 

begrepp. Just det här känns träffande för problematiken som ligger till grund för studien då 

respondenterna kan uppfatta styrning olika samt att kvalitet till stor del är ett subjektivt 

fenomen. Subjektiviteten hade blivit svårhanterlig om studien hade en kvantitativ ansats. Två 

grundläggande kriterier som tas upp för att bedöma kvalitativ forskning är trovärdighet och 

äkthet (Bryman & Bell, 2013), begrepp som bryts ned i mindre delar. 

3.7.1 Trovärdighet 

Trovärdighet bryts ned i fyra mindre begrepp där den första är tillförlitlighet. Tillförlitlighet 

innebär att den beskrivning som forskaren presenterar är trovärdig. Ett sätt att styrka 

tillförlitligheten är att säkerställa att det material som samlats in tolkats på rätt sätt av 

respondenterna. Det kan göras genom respondentvalidering, eller triangulering. 

Respondentvalidering har som nämnt ovan skett i form av att de resultat som framkommit av 

intervjuerna skickats tillbaka till respondenterna för att få feedback om det är något som 

tolkats på fel sätt eller om något behöver ändras vilket ger respondenterna en större makt 

över vad som kommer stå i studien (Bryman & Bell, 2013). Triangulering är enligt Yin (2009) 

och Bryman och Bell (2013) att använda sig utav flera källor av bevisning, våra förhoppningar 

är att de fem av totalt åtta verksamhetschefer som intervjuades ska ge en samlad bild av hur 

vertikal styrning upplevs påverka processerna och processorienteringen på USÖ. Det andra 
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begreppet behandlar studiens överförbarhet. Då kvalitativ forskning ofta sker i en viss kontext 

anses en djup beskrivning av den ha betydelse överförbarheten av resultaten till en annan 

situation eller kontext (Bryman & Bell, 2013). Då alla intervjuer utom en skedde utan tidspress 

anser vi att det empiriska materialet gav en djup beskrivning av problematiken i den kontext 

som studerades eftersom vi hade tid att ställa alla frågor vi fann intressanta. Samt att 

resultaten är överförbara till en annan kontext med liknande omständigheter i form av 

offentlig verksamhet som har en liknande styrning. Pålitlighet är det tredje begreppet och 

handlar om granskning av arbetsgången (Bryman & Bell, 2013) vilket har skett kontinuerligt 

under studien i form av skrivandet av metod samt de uppsatsseminarier som med jämna 

mellanrum bidragit till att göra en pålitlig och trovärdig studie. Sista begreppet är 

konfirmering hanterar objektiviteten hos forskarna då det är svårt att vara helt subjektiv (Yin, 

2009) och att det i största möjliga mån går att konfirmera att forskarna agerat i god tro och 

inte låtit sina egna värderingar påverka resultatet (Bryman & Bell, 2013). Vi är medvetna om 

att det är svårt att vara helt objektiva vid kvalitativa studier men har i största möjliga mån inte 

låtit våra värderingar påverka, bland annat genom att använda oss av respondentvalidering 

samt att vi sökt anspråkslöst efter den teori som finns inom området.  

3.7.2 Äkthet 

Till viss del går äkthet in i trovärdighet, bland annat behandlas begreppet rättvisande bild där 

det diskuteras om den tolkning som skett av empirin reflekterar respondenternas svar och 

stämmer överens med den bild de har över kontexten (Bryman & Bell, 2013). Återigen vill vi 

därför belysa att resultatet av det empiriska materialet skickades tillbaka till respondenterna, 

där möjlighet fanns att rätta till misstolkningar och andra synpunkter. En annan aspekt av 

rättvisande bild handlar om att få svar som kan svara på studiens syfte där valet av 

respondenter spelar in. Då verksamhetschefer som tidigare nämnts är länken mellan det 

ledningen och den operativa verksamheten Får de i största uträckning se båda sidor av myntet 

och kan således antas bidra med empiri för att uppfylla studiens syfte.  
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3.8 Metodreflektion 

En kvantitativ ansats hade kunnat generera mer påtagliga svar i hur produktiviteten och 

kvaliteten påverkas. Dock hade en kvantitativ ansats inneburit att de mätningar som sker på 

USÖ fått användas, eftersom verksamheten är så pass komplex. Egna mätningar hade behövts 

göra över en längre tid för att få någon relevans i de siffror som samlades in. En punktmätning 

skulle inte ge så stor effekt eftersom avsikten med studien är att se till påverkan på processer 

som innefattar en tidsaspekt. En kvalitativ studie rekommenderas även av tidigare forskare 

inom samma område samt att vi tycker att det ger rikare förklaringar och beskrivningar av 

problematiken. En kvantitativ studie kunde resulterat i mer konkreta svar på hur 

produktiviteten påverkas, då exempelvis mätningar kunde skett kring hur mycket tid som går 

åt till administration istället för patientvård. Det hade gått att mäta en eller två variabler, 

genom en kvantitativ ansats. Tack vare den kvalitativa ansatsen kunde vi istället se flera 

variabler som påverkar produktiviteten och kvaliteten, dock inte genom exakta svar men i 

form av beskrivningar.  

 

Då studien sker i en sjukvårdskontext så begränsar det generaliserbarheten, om inte annat på 

grund av den offentliga styrningen. En annan svaghet i studien är att enbart ett sjukhus 

studerades, även det kan påverka generaliserbarheten. Dock anser vi att det faktum att vi fick 

möjlighet att intervjua fem utav totalt åtta stycken verksamhetschefer gav oss en god insyn i 

verksamheten. De tre som inte intervjuades hade kunnat bidra med något som inte fångades 

upp i de intervjuer som gjordes, de kunde även ha förstärkt den bild som det insamlade 

empiriska materialet gav. Något mer som kunde förstärkt, eller bidra bilden, vi fick skulle 

kunna varit intervjuer med fler respondenter på olika vertikala nivåer i organisationen. 

Datainsamlingen kunde även ha gjorts via gruppintervjuer för att få en samlad bild, och 

frambringat intressanta diskussioner mellan verksamhetscheferna. Det hade även kunnat öka 

trovärdigheten i fall samtliga verksamhetschefer har samma syn eller olika uppfattningar 

vilket då kunde diskuterats i analysen.  
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4. Empiriskt material 

Här kommer vi att presentera den empirisk data som vi har samlat från USÖ om hur de jobbar med horisontella 

och vertikala system. Först kommer en kort presentation av de fem kliniken varpå insamling av empiriskt material 

har utförts. Därefter behandlas vertikal styrning och det horisontella perspektivet var för sig under åtskiljande 

rubriker. 

4.1 Studieobjekt 

För att erbjuda en inblick i de objekt som har studerats presenteras nedan kort de kliniker 

med tillhörande verksamhetschef som har intervjuats. 

4.1.1 Kärl Thoraxkliniken, Verksamhetschef: Mattias Sandin 

På kärl-thoraxkliniken är Mattias Sandin verksamhetschef där han arbetat i ungefär åtta år. 

Det är en verksamhet där de behandlar patienter som genomgår kärloperationer, både ytliga 

och avancerade rekonstruktioner samt har en hjärt- och lungverksamhet där de bland annat 

jobbar med byte av hjärtklaffar, bypassoperationer, och operation av lungcancer och andra 

lungsjukdomar. Kliniken består av en operationsavdelning, intensivvårdsavdelning, vanlig 

vårdavdelning, samt en öppenvårdsavdelning7. 

4.1.2 Neurologiska kliniken, verksamhetschef: Martin Gunnarsson 

Neurologiska kliniken har slutenvårdsplatser8 på två avdelningar, en öppenvårdsavdelning 

och en neurofysiologisk utredningsverksamhet. Vilket gör att det kommer in patienter både 

under dagen och i sluten vård.  

4.1.3 Medicinkliniken, verksamhetschef: Ewa Öhrling 

Medicinkliniken är den största kliniken inom Region Örebro Län förutom de nybildade länsklinikerna 

och har cirka 400 anställda med fem olika sektioner som är spridda över hela USÖ vilket gör kliniken 

väldigt komplex enligt Öhrling och det innebär att de har ett stort samarbete med många andra 

kliniker. Samtidigt är Öhrling relativt ny på positionen och har varit verksamhetschef där sen i januari 

efter att tidigare varit på plastikkirurgiska mottagningen. 

4.1.4 Kardiologiska kliniken, verksamhetschef: Stella Cizinsky 

Kardiologen har slutenvård uppdelad på områdena hjärtintensivvård, arytmi och allmänkardiologi. 

Stella Cizinsky har jobbat som läkare i 30 år och som chef de senaste 11 åren. Hon jobbar i nuläget 

som verksamhetschef för den kardiologiska kliniken. 

4.1.5 Reumatologiska kliniken, verksamhetschef: Sara Bucher 

På reumatologiska kliniken finns det en mottagning, slutenvårdsplatser, samt ReumaRehab där 

utreds och behandlas vuxna med reumatologiska sjukdomar. 

                                                
7 Öppenvård: Dagvård där patienten inte är inneliggande på sjukhus. Vården kan ges på 
vårdcentraler, av socialtjänsten, sjukhusmottagningar eller i hemmet. 
8 Slutenvård: Patienten är eller blir inlagd på sjukhuset. Sjukhus bedriver slutenvård i motsats till 
vårdcentraler. 
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4.2 Vertikal styrning 

Under denna rubrik presenteras det material som är kategoriserat som vertikal styrning. Först 

presenteras en översiktsbild över Region Örebro Län. Därefter kommer vad som  

huvudsakligen är det den styrning som verksamhetscheferna uppfattar som vertikal. Under 

rubriken delas materialet in efter klinik eftersom själva processerna på klinikerna varierar 

mycket i utformning och kontexten har betydelse för beskrivningarna. 

4.2.1 Region Örebro Län  

Universitetssjukhuset Örebro är en del av Region Örebro Län, vilket är en sammanslagning av 

Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro, som jobbar för att utveckla länet 

tillsammans med bland annat Örebro universitet, kommunerna, och olika  

myndigheter.  Verksamheten finansieras genom skatter från de boende i Örebro län och 

kostar ungefär 8,3 miljarder kronor per år, detta innebär att cirka tio kronor per hundralapp 

som tjänas går till detta ändamål. Av dessa 8,3 miljarder står hälso- och sjukvård för de största 

posterna med runt 85 % av kostnaderna (Region Örebro Län, 2016). 

En av de viktigaste uppgifterna för Region Örebro Län är att sköta hälso- och sjukvården, det 

är en politiskt styrd organisation som sätter upp mål och ansvarar för budgetering av 

verksamheterna i regionen. Det är verksamhetschefernas och de anställda i verksamheternas 

jobb att sedan följa dessa mål och beslut inom de ekonomiska ramarna. (Region Örebro Län, 

2015, Verksamhetsplan)  

Högst upp i den politiska organisationen i Region Örebro Län sitter Regionfullmäktige och 

ledamöterna som sitter där representerar medborgarna i Örebro län. Beslut som tas här 

behandlar bland annat att fastställa en budget för verksamheterna i regionen, samt sätta upp 

mål och riktlinjer för organisationen. Under Regionfullmäktige finns det flera organ som 

understödjer arbetet, bland annat patientnämnden och revisionen. Patientnämndens främsta 

uppgift är att stödja enskilda patienter som har klagomål och synpunkter men även 

understödja arbetet med patientsäkerhet och kvalitetsutveckling i sjukvården. Revisionens 

uppdrag är att granska att de beslut som tas i regionfullmäktige följs i verksamheterna och att 

de mål som finns nås inom de ekonomiska ramarna. De ska även bidra med hjälp kring arbetet 

med styrning och kontroll av verksamheten. (Region Örebro Län, 2015) 

Regionstyrelsen är det högsta beredande och verkställande organ med överordnande ansvar 

för utvecklingen inom regionen. De ansvarar bland annat för strategisk planering för en 

långsiktig hållbar utveckling, samordna och leda utvecklingsfrågor samt uppföljning av 

verksamheten. De har även ett samordningsansvar för att ta fram styrande dokument som 

exempelvis policys (Verksamhetsplanen Örebro Län, 2015). Regionstyrelsen behandlar även 

alla frågor som behöver tas upp av regionfullmäktige. (Region Örebro Län, 2015) 
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Det viktigaste styrdokumentet i Region Örebro Län är verksamhetsplanen med budget som 

visar hur regionens verksamhet samt ekonomi ska utvecklas. Från den fastställda budgeten i 

regionfullmäktige ska sedan de olika nämnderna formulera och förmedla verksamhetsplanen 

med budget, i detta fall är det regionstyrelsen som ansvarar för hälso- och sjukvård som figur 

4 visar. (Region Örebro Län, 2016) 

 

 

Figur 4. Region Örebro Län politiska organisation. (Verksamhetsplanen Region Örebro Län 

2016) 

 

Region Örebro län skriver så här på sin hemsida: 

Kvalitetsarbetet består i att vi systematiskt avläser, reflekterar över och förbättrar verksamheterna. 

Syftet är främst utveckling, men också att kontrollera att resultat, processer och förutsättningar ligger 

på avsedd nivå. Kvalitetsmätningar genomförs kontinuerligt med syfte att hitta förbättringsmöjligheter 

utifrån patienternas erfarenheter och upplevelser. 

www.regionorebrolan.se 

Ett begrepp som förekommer i intervjuerna är kömiljarden som var en överenskommelse 

mellan SKL (Sveriges Kommuner & Landsting) att satsa extra pengar på att få ner väntetiderna 

i vården mellan 2008 och 2015. Pengar delades ut till de som klarade av att nå vissa 

tillgänglighetssiffror i väntetid som blev hårdare för varje år. Idag är projektet omdöpt till 

tillgänglighetsindikator men följer samma intervall (60 dagar). 
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4.2.2 Kärl Thorax kliniken 

Ett återkommande inslag i intervjuerna vid frågor om den styrning som utförs är budgeten. 

På kärl-thorax kliniken kommer budgeten fördelad i tre delar där en är för personal, en för 

läkemedel, och en för volymbaserade kostnader vilket verksamhetschefen menar är det de 

producerar på kliniken. Desto fler patienter som opereras ju högre blir de volymbaserade 

kostnaderna. I de volymbaserade kostnaderna kan han påverka vilka patienter som 

behandlas, till exempel så säger de aldrig nej till en utomlänspatient vilket genererar pengar 

till sjukhuset och regionen medan Örebroare endast är en “kostnad” för dom. Dock betonar 

Sandin vikten av att det är den medicinska prioriteringen som står högst upp på listan och den 

sjukaste patienten alltid prioriteras.  

Ett problem Sandin upplever med budgeten är att den är fast i uppdelad tre olika kategorier 

personal, läkemedel, och volymbaserade kostnader. Till exempel skulle det i vissa fall kunna 

gynna hela regionen och sjukhuset om det hade gått att flytta budget mellan de olika 

kategorierna eller mellan olika kliniker. Han nämner ett exempel där det finns en flaskhals för 

hans process som ligger hos en annan klinik på sjukhuset där den verksamhetschefen där 

kanske inte ser något problem och vill spendera sin begränsade budget på, i detta fall menar 

Sandin att det skulle kunna vara gynnsamt att använda en del av sin budget för att komma 

underfund med problemet vilket är svårt att få igenom med ledningen. Han talar om att ta ett  

sidledsansvar mellan kliniker där hans klinik tar en mindre kostnad som bidrar till att en annan 

klinik minskar sitt underskott betydligt och sammanlagt så sparar de in pengar. Sandin säger 

att problemet ligger i stuprörstänket och att fokus ligger på den egna budgeten i kliniken, det 

viktigaste i slutet av året är att visa bra siffror. Här skulle han vilja se ett mer övergripande 

synsätt med budgeten där en flytt av resurser mellan kliniker som kan göra större nytta någon 

annanstans både ur patientperspektiv och ekonomiskt för regionen. Samtidigt menar Sandin 

på att budgetstyrningen känns väldigt tydlig i vården idag och att kvaliteten och 

produktiviteten tenderar att bli sekundär. Det kan bli för mycket stuprörstänk även på 

kliniknivå med tanke på att de på varje klinik har sin egen budget att svara för, och här kan 

ledningen gå in och omfördela resurser, dock händer detta för sällan enligt Sandin. 

Ytterligare något som Sandin anser negativt är mandatet kontra ansvaret som ligger hos 

verksamhetscheferna idag, vilket han anser rimmar väldigt illa, eftersom det han kan påverka 

blir allt mindre och mindre medan ansvaret kanske till och med ökar. Bland annat tar han upp 

budgeten för personal som finns på kliniken där den han inte kan styra vilka löner personalen 

ska ha eller vilken kompetens som kan anställas. Ett exempel är där personal från hans klinik 

slutar för att de får högre lön någon annanstans vilket han inte kan påverka för att sedan få 

frågan varför de inte har tillräckligt med kompetens, något som han ansvarar för på kliniken. 

Under Sandins tid som verksamhetschef tycker han att organisationen har blivit allt mer 

toppstyrd och tror att det kan bero på den dåliga ekonomiska situationen som råder för 

tillfället. Själv anser han att de borde delegera ut mer ansvar i organisationen men att 

samtidigt som de kan påverka mer även får ta personligt ansvar när det går dåligt. På sin klinik 

delegerar han ut ansvar så mycket det går, detta tror han är positivt för att det blir en större 
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delaktighet samtidigt som personalen tar mer ansvar och får ett konsekvenstänk i sitt arbete 

och jobbar mer kreativt, hans roll blir mer att se till så att de håller sig inom vissa ramar och 

inte kommer för långt utanför dessa. 

Sandin säger angående sin budget att ”Jag kan redan säga när jag får budgeten att jag vet att 

jag inte kommer kunna hålla den, eller jag kommer kunna hålla den men jag kommer inte 

kunna producera för det går inte få ihop det.”. Budgeten som sätts för kliniken grundas bl.a. i 

föregående års beslutade budget, de tittar även på hur mycket pengar som användes på 

kliniken förra året, vilken produktivitet de har och fördelar budgeten utifrån det, han upplever 

att han ofta får mindre pengar än tidigare år men att kraven på kliniken att producera lika 

mycket eller mer än tidigare år med samma budget. 
 

Då säger jag att det är helt omöjligt, förra året drog vi över budgeten med 5 miljoner, om du i 

år har gett mig en budget som är ännu lägre än förra året och jag vet att jag kommer öka 

produktionen, fler operationer, så kommer det kosta än lite mer än föregående år, då får jag 

en orimlig budget redan från början. Så är det tyvärr i sjukvården idag. 

 

Enligt Sandin mäts det mycket olika saker på kliniken både inom kvalitet och produktivitet och 

det förs många olika register, vissa mått kommer från nationellt håll, andra kan vara saker 

som de på kliniken intresserar sig för att mäta, sjukhuset i stort eller politikerna i Region 

Örebro bestämt ska mätas. Några exempel på vad de mäter är komplikationer som uppstår i 

samband med eller efter operationer, ledtider för operationer, hur mycket operationstid de 

utnyttjar per dag med mera. De här mätningarna ligger som underlag för beslut som tas inom 

politiken och i ledningen i Region Örebro Län och på USÖ men används även på nationell nivå. 

På grund av detta betonar Sandin betydelsen av att mäta det som avses att mäta och säger 

vidare att: ”Ingen slutsats blir bättre än siffrorna du matar in i systemet och här är den stora 

bristen idag. I sjukvården idag är det för dålig kvalitet på de värden som mäts in.”. 

Här menar Sandin på att det saknas en controllerfunktion och att det ibland blir 

uppskattningar som registreras i systemen som sen används som beslutsunderlag. Ibland kan 

det vara så att de mätningar som utförs från ledningens håll kan vara missvisande och Sandin 

nämner ett exempel där de mäter beläggning på IVA (intensivvårdsavdelningen) både på egen 

hand och på sjukhusnivå. På kliniknivå mäter de tre gånger per dygn medan mätningen på 

sjukhusnivå sker en gång per dygn. I deras egna mätningar kan de se att beläggningen varierar 

över dygnet där den högsta beläggningen är mitt på dagen medan den lägsta beläggningen är 

tidigt på morgonen. Då har de som opererats och mår bra flyttats vidare inom systemet till 

någon annan vårdavdelning. Samtidigt mäts beläggningen på sjukhusnivå vid den tidpunkten 

på dygnet när beläggningen är som lägst vilket leder till att de kan tycka att avdelningen har 

för mycket personal medan de i själva verket skulle behöva mer resurser. 

Ett annat exempel han tar upp mätning av basala hygienregler på USÖ där det utförs en 

punktprevalensmätning två gånger per år, denna innebär bland annat att de mäter att 

personalen spritar sina händer tillräckligt ofta. Enligt mätningen ska händerna spritas varje 

gång inför ett besök och efter besöket hos en patient, även om du direkt efter har spritat 
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händerna efter ett besök och direkt går in till en annan patient utan att ha rört vid något eller 

någon så behöver du sprita händerna igen. Sandin menar att det är helt onödigt samt att det 

finns ytterst få studier idag som visar på att det här får en negativ effekt på patienterna. Gör 

medarbetarna inte detta så blir det ett fel i protokollet och mätningen visar att sjukhuset inte 

sköter sina basala hygienregler, utifrån dessa resultat bedömer de att det behövs mer 

handsprit och lägger resurser på detta trots att mätningen kan vara missvisande och den 

basala hygienen egentligen är bra. Det blir en felprioritering av resurser som kunde gjort 

bättre nytta någon annanstans. Samma sak gäller vid operation där hygienen är av oerhörd 

stor vikt, där spritar de händerna innan de tar på sig handskarna före operationen och även 

ska sprita när du tagit av dig handskarna utan att händerna varit i kontakt med något annat 

än handskarna, vilket också ger ett fel i protokollet. Här menar Sandin att den här 

bestämmelsen tas fram med bristfällig evidens eller medicinsk vetenskap bakom där det läggs 

ner stora resurser för att personalen ska jobba enligt ett protokoll som de på kliniken anser 

vara fel. 

Utöver detta argumenterar Sandin även för att de IT- system inom vården idag är alldeles för 

dåliga och inte samverkar med varandra. Han tycker att det borde göras en stor satsning 

nationellt på IT-system inom vården då det även används olika system från region till region. 

Det här menar Sandin till viss del är ett budgetproblem då för lite av budgeten satsas på 

systemen och säger att det ger olika kvalitet beroende på hur mycket de är villiga att satsa. 

4.2.3 Neurologiska kliniken 

Övergripande beskriver Gunnarsson uppdelningen på sjukhuset som ”klinikstrukturer” med 

varsin budget och linje i nedåtgående led och påpekar att det ser annorlunda ut för patienten 

som passerar en process mellan massor av små stuprör. 

Liknande problematik med denna uppdelning och budget gör sig uttryckt på neurologen, det 

upplevs som svårt att göra förflyttningar i resurser som är bundna till budget. Budgeten för 

läkemedel och personal sätts högt upp i systemet och bryts sedan ner i delar till 

verksamhetsnivå och som verksamhetschef är det svårt att göra ändringar. Finns det ett sätt 

att bättre använda pengarna genom att flytta resurser från läkemedel till personal eller tvärt 

om är det väldigt svårt. Samtidigt resonerar Gunnarsson (verksamhetschef neurologen) att 

det kanske måste vara så då läkemedelsfrågan varierar snabbare än personal som är en 

investering, men anser samtidigt att det är svårt att utveckla verksamheten på grund av att 

det inte går att ändra i budget. Trögheten säger han inte består av ett ointresse från ledningen 

utan att han tror att det beror på strukturen på organisationen och att det i sin tur kan bero 

på att han som verksamhetschef inte sitter på all nödvändig information. Trögheten kan han 

även uppleva som bra så att det inte sker för mycket förändringar utan att det finns en 

gemensam målbild för vad som ska utföras för att vårda sjuka människor och då är den 

stabiliteten bra. 

Samtidigt som Gunnarsson upplever att det finns svårigheter att hantera avvägningar mellan 

verksamheten och att följa budget påtalar han att han ser det som en verksamhetschefs 
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skyldighet att lyfta sådana här problem och jobba för att lösa dem även om det finns en 

tröghet i uppåtgående led. 

För att hålla koll på kunskapsläget för olika sjukdomsgrupper finns det nationell styrning på 

vad som ska mätas. Registrering av vad som görs och hur kopplas mot ett nationellt register i 

syfte att genomlysa vad som görs och hur det går för patienterna. Men hur detta blir löst 

organisatoriskt finns det inga riktlinjer för. 

Det uppkommer ganska mycket administrativa uppgifter och jag erfar egentligen två reflektioner. Det 

ena är att jag har en tro på att det är bra med öppenhet och transparens och något som behövs för 

att vi ska få visa och förändra verksamheten så måste vi kunna visa vad vi gör. Sen är det något nytt 

som föder administration och det har många gånger landat på att vi inte tänkt efter vem som ska 

utföra det här och det landar ofta på läkare eller sköterskor och tar tid från patienten. 

Systemen upplevs som bättre utformade än patientjournalerna och det efterfrågas enklare 

system som kan användas av alla, något som skulle underlätta inmatning av data. Dagens 

system är uppdelade i många delar och beskrivs som tröga. Landstingen upphandlar och 

uppfinner sina egna system som inte är kompatibla med varandra. Gunnarson förespråkar en 

samordning på högre nivå för att kunna dela information och att inte jobba parallellt med 

samma saker. Exempelvis dokumenteras vad som händer patienten i ett system och 

kvaliteten mäts i ett annat system, något som leder till merarbete, tröghet och irritation. 

Ett problem som Gunnarsson upplever som uppstår av ledningens uppföljning av 

tillgänglighet och vad som inte finns tillgängligt på kliniken är en avancerad behandling av 

Parkinson. Det finns nationella riktlinjer och hög prioritet för att undersöka om patienter är i 

behov av behandlingen vilket tillsammans med förbättringar i processen har lett till att de 

identifierar ett stort behov, men efterfrågan är långt större än vad det finns möjlighet att ta 

emot där behandlingen finns tillgänglig. Något som resulterar i att fler patienter i behov av 

behandling fångas upp tid men att väntelistan till behandling växer eftersom de som utför 

behandlingen inte är dimensionerade för att ta emot alla fall som nu upptäcks. Något som 

Gunnarsson beskriver som en flaskhals som flyttar på sig. Han ser ett behov av att 

organisationen om den är uppdelad i många smala stuprör har en god synkronisering för att 

uppfatta den totala efterfrågan. 
 

[…] det är svårt för någon att ha överblick på alla flöden för de uppstår i olika verksamheter 

men påverkar andra så det där är också en sorts svårighet, både att hantera i resursperspektiv 

och även i logistiska perspektiv och ha någon bra framtidsspaning i, det är en utmaning. 

 

Ett av syftena med de här nationella riktlinjerna är ju att försöka vara behjälpligt för sjukvården, 

vad är det för områden man behöver?, alltså det är något sorts hjälp till prioriteringsarbete [...] 

då fick den här åtgärden prio 1, vilket är den högsta prioriteten [...] för det första ska man ta 

bort sånt man gör som inte är bra, sen ska man ju inte om man har en påse pengar börja med 

prioritet nummer 10 utan först fokusera på 1,2 och 3. 
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4.2.4 Medicinska kliniken 

Medicinska kliniken får ungefär 400 miljoner i budget varje år som kommer fast uppdelad i 

personal, läkemedel, och mycket annat. Enligt verksamhetschefen skulle en rörligare budget 

kunna leda till både bättre kvalitet för patienterna samtidigt som det skulle kunna gå att spara 

pengar för en annan klinik. Öhrling (verksamhetschef medicinska kliniken) känner att de 

ganska ofta får nej vid förfrågan att använda en dyrare behandling som skulle vara bra för 

patienten, vilket i förlängningen blir en ökad kostnad som senare faller på en annan klinik. Ett 

sådant exempel är vid operation så kan de ibland undvika att ge blod för att de anser att det 

inte är nödvändigt och kostsamt. Patienten kommer sedan vidare till intensivvård eller annan 

avdelning och där ser de att patienten inte återhämtar sig och måste istället ge blod där som 

kan leda till längre vårdtid jämfört med om patienten fått blod vid operationen och således 

bli en kostnad.  

Vi kan göra behandlingar här som vi ser att det här vore kanonbra för patienten, men det kostar oss 

mer och då får vi nej, istället kommer patienten kanske till en annan klinik och då blir vårdförloppet 

kanske längre och dyrare men det drabbar inte min budget. 

Öhrling känner att det skulle vara lättare att få hantera budgetfördelningen själv för då är det 

lättare att se vilket ansvar som ligger på kliniken. Ibland kan Öhrling känna att de inte har 

mandat att påverka vissa saker men ändå har ansvaret i slutändan, bland annat anställning av 

personal och att skicka personal på kurser, samt medicinskt material, men finns inte resurser 

till detta saknas mandatet att omfördela i budgeten. Dock tror hon att det är bra att det finns 

en vertikal styrning vid stora förändringar då det är en ansträngd ekonomi men att vissa 

smågrejer borde de kunna få ta beslut om på egen hand.  Det är dock svårt att veta hur mycket 

som ska budgeteras för sådan vård då de aldrig vet hur många som behöver t.ex. en hjärt- 

eller levertransplantation vilket är vård som USÖ inte har på sjukhuset och behöver köpa in 

om en patient från regionen skulle behöva det. 

Det är inte bara budgeten som styr utan även politikerna som är valda av medborgarna och 

att Region Örebro är mer styrda av politiker än vissa andra regioner. Är invånarna inte nöjda 

med hur sjukvården sköts kan de gå till politikerna för att påverka, detta sker främst genom 

patientföreningar men att det finns de patientgrupper som inte har någon patientförening 

och kan då bli bortprioriterade. Bland annat tar hon upp ett exempel där 

bröstcancerföreningen som ett exempel som driver frågan om att alla som förlorat ett bröst 

ska få ett nytt bröst. Samtidigt som Öhrling inte motsäger sig detta finns det andra 

patientgrupper som t.ex. har stora trycksår eller tumörer i ansiktet som blir nedprioriterade 

för att de inte får sin röst hörd. Prioriteringsordningen och de direktiven som kommer från 

politikerna är något de måste följa för att det är deras arbetsgivare fortsätter Öhrling. 

Samtidigt är det inte hon som verksamhetschef som är närmast patienterna och får ge besked 

till dem angående vissa av direktiven som kommer uppifrån och där känner hon att det är 

viktigt att finnas där som chef för sina anställda. 
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Ett visst verbalt stöd känner Öhrling att de får uppifrån ledningen men att det sen blir deras 

problem att handskas med frågorna på kliniknivå. Ekonomidelen har blivit viktigare med åren 

och Öhrling menar på att fokus har skiftat lite från sjukvården men hon är inte rädd att gå 

emot ledningen för patientens bästa. Hon menar på att det finns en moral och värdegrund 

som det inte ska göra avkall på i en chefsposition med förtroende i organisationen. 

Öhrling tycker också att det sker mycket dubbelarbete i form av dokumentation. All denna 

dokumentation tycker hon tar alldeles för mycket tid från patientvården samtidigt som det 

verkar som att dokumentationen ökar för att gardera sig från misstag och anmälningar som 

kommer till patientnämnden. Detta leder till dubbeldokumentation från både läkare och 

sköterskor på samma klinik men ännu mer när patienter flyttas mellan olika kliniker på grund 

av vårdplatsbristen. Öhrling fortsätter att det även beror på för dålig kommunikation mellan 

kliniker på grund av de stuprören som klinikerna arbetar i samt att det blir olika specialiteter 

som fokus ligger på. 

Uppifrån använder de måttet tillgänglighet där de tittar på olika faktorer som hur mycket 

personal det är på varje vårdplats, sjukfrånvaro hos personal, hur mycket de får ut av varje 

personal, dessa siffror tycker hon dock är väldigt trubbiga och att alla kanske inte är relevanta 

för patienten och kliniken. Det är en bra utgångspunkt att ta beslut ifrån, dock måste 

kunskapen om vad siffrorna står för finnas, vilket kräver en kunskap om verksamheten de tas 

ifrån. Kunskapen hos de chefer för klinikerna är viktig för att kunna presentera för de i 

ledningen vad som sker på kliniknivå, hon tror dock att de tidigare varit rädda för att bli 

genomlysta och att alla inte är bekväma i det. Finns det inga siffror att utgå ifrån går det att 

tolka verkligheten olika menar Öhrling och det är en bra början men att det är oerhört viktigt 

att rätt saker mäts och att registreringen av data sköts på rätt sätt.  

Ett annat problem kring mätningarna är att IT-systemen är för dåliga menar Öhrling och att 

det behövs göra en satsning på att förbättra dessa ”Vissa kvalitetsregister måste man trycka 

33 gånger i, och då gäller det ju att ett litet feltryck kan påverka och sen att man ska orka göra 

det här, så vi har jättetröga system.” Vilket leder till extraarbete som tar tid från patientvård. 

Öhrling önskar att det skulle finnas ett nationellt IT-system vilket skulle underlätta 

insamlingen av data från alla sjukhus i Sverige samt att det blir ett och samma arbetssätt då. 

Bland annat kostar det pengar då det kommer in ny personal som jobbat i en annan region 

med ett helt annat system måste utbildas i det IT- och journalsystem som finns på USÖ. 

4.2.5 Kardiologiska kliniken 

Cizinsky beskriver det som att fler människor är involverade i att samla information men med 

mindre förståelse för att gränserna mellan de som jobbar i administration och de som jobbar 

i verksamheten är långt ifrån varandra. Detta i kombination med att det är cementerat mellan 

och ingen rörelse upp eller ner i strukturen. Den växande administrationen göder sig själv 

genom att skicka utredningar till varandra och håller möten utan att behålla kontakt med den 

verksamheten som sker. 
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När man då försöker hitta ett universalverktyg på den här verksamheten då är man ganska 

aningslös eller hur? Det här är ganska lätt att förklara för folk som inte står i sjukvården… 

Sjukvårdens administratörer letar ju efter varför dom ska finnas till och om du har din utkomst 

från att ett system ska gå till på ett visst sätt så inte kommer du att ifrågasätta systemet. 

 

Om verksamheterna har en önskan att göra en förändring för att förbättra processen genom 

att exempelvis flytta resurser från en klinik till en annan är det svårt att få igenom och det står 

still i uppåtgående led. Det kan ta åratal att få till förändringen och kräver täta påminnelser 

för att det ska hända något och Cizinsky upplever att ärenden fastnar i byråkrati där det är 

oklart vem som är ansvarig för vad. Däremot är upplevelsen att det som kommer ner till 

verksamheten från högre nivå rör sig raskt genom systemet. 
 

Det som vi behöver uppifrån kommer inte, däremot är det väldigt snabba ryck uppifrån och 

neråt. D.v.s. regeringen ger socialstyrelsen ett uppdrag om utredning, exempelvis hur man 

förhåller sig till människor som inte har beslutskompetens i sjukvården, människor som är 

utvecklingsstörda, vuxna. Hur förhåller man sig med det? Ja då sätter socialstyrelsen ett antal 

handläggare på detta som håller på i 4 år. De har en deadline, när den deadlinen kommer 

närmare, då producerar de sina texter, inte sällan 400-500 sidor text. Då kastas den texten ner 

till SKL och liksom puffas ut i organisationen, och till slut till verksamhetsnivå där vi ska yttra 

oss om detta. Då har vi inte sällan 1-2 veckor på oss innan det ska in ett remissvar till 

socialstyrelsen, sådana saker håller vi på med. Då går det jättefort. Så att det finns en tröghet i 

ena bana, uppåt, och väldig reaktivitet i banan neråt. 

 

Cizinsky upplever att under sina 30 år i professionen så har den administrativa enheten ”svällt 

vad gäller onödiga administrativa processer” och att det gäller all offentlig verksamhet. Hon 

beskriver den administrativa enheten som ett självgående piano som inte behöver något 

bränsle för att generera ny administrativ verksamhet. För att utföra de administrativa 

verksamheterna så rekryteras sköterskor och läkare från enheterna för att fungera som en 

länk till verksamheten, detta upplevs som problematiskt då personalens lojalitet skiftar från 

verksamheten till administrationen. 

 

Dom sitter där uppe och fattar ingenting, sen vill dem ha åsikter på hur vi ska jobba 

akutmottagningens verksamhet. Dem har åsikter om arbetssättet och det är på ett absurt sätt, 

det är på en nivå som inte är rimlig. Dem vet inte vad vi gör. Så ser verkligheten ut. 

 

Den växande administrationen är enligt Cizinsky anledningen till att inte bara sjukvård men 

även skola, polisväsende och annat kostar allt mer till en avtagande avkastning i form av nytta 

för allmänheten. Vidare anser hon att det inte går att göra en fast verksamhetsplan för 

sjukvården på grund av den komplexa och föränderliga karaktären på uppgiften, ”En 

verksamhetsplan ändrar sig löpande, man kan ändå inte planera för en så pass amorf 

verksamhet som sjukvården är och man tror att vi behöver det här för att strukturera oss.”. 

 

Ett exempel på en direkt styrning från ledningen förklarar Cizinsky är att om en patient 

befinner sig på avdelningen och känner att hjärtat slår oregelbundet. Då ser riktlinjerna ut för 
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personalen så att patienten ska hänvisas till vårdcentral i primärvården för att boka tid till 

EKG. 
 

Så gör man inte på vår klinik… utan då säger man: det finns ett EKG i rummet intill, jag följer dig 

dit så tar vi ett EKG. Det är inte en standardprocess, det som förväntas av dem som styr är att 

jag ska tala om för dig att gå till vårdcentralen och få ett EKG. Så du får ringa, boka tid, och när 

du kommer dit så slår hjärtat som vanligt och ingen ställer någon diagnos. 

 

På kardiologen finns ett gemensamt beslut på att inte slussa vidare patienter som kontaktar 

kliniken med svar som ”sök på akutmottagningen”.  Bakgrunden till att detta är att de vill 

separera på akuta flöden och planerade flöden vilket Cizinsky tycker är bra men att när 

kompetensen finns på plats är det bättre att lösa problemet direkt och hon menar att det är 

ett exempel på när man kan få lov att inte följa procedur. 

 

Vidare menar hon att ledningen i en önskan att standardisera försöker styra över sådant som 

inte går att styra över vilket får som effekt att processerna fördröjs och kräver att det tas 

onödigt krångliga vägar. Anledningen till att det inte går att standardisera är att majoriteten 

kommer in via akutmottagningen till inläggning och inte kan planeras. Av 10 000 patienter per 

år är det ungefär 4 000 som kommer in för dagbehandlingar som pacemaker, 

kranskärlsröntgen och ingrepp eller cellgiftsbehandling. I tillägg till detta finns 

öppenvårdsprocesserna som bokas in för en undersökning eller ett ingrepp där det 

kontrolleras att rätt prover är tagna, att rätt saker är planerade, att patientens identitet är 

kontrollerad så det inte sker en ihop blandning osv. 
 

Jag upplever inte att med tilltagande administration, mätning och kontroll att insikten om vad vi 

håller på med på något sätt förbättrats med tidigare. 

 

Vi samlar mycket information uppåt för att få en nyanserad bild av verksamheten uppåt. Den 

informationen är nu så omfattande så ingen orkar läsa den. Ingen kan förstå på vilket sätt de 

punkterna man samlar ger en bild, det är som ett raster, man lägger ett raster över verkligheten. 

Du ser ju inte verkligheten för att det bara är prickar. 

 

Enligt Cizinsky så är systemen som SKL och socialstyrelsen utvecklat dysfunktionella eftersom 

de inte levererar automatisk utdata utan kräver aktiv inmatning. Avvikelserapportering utförs 

för att kunna analysera mönster i avvikelser och ”Sverige har matat in hundratusentals 

avvikelser” utan att systemen har kunnat leverera en enda rapport. Hon säger att avvikelserna 

är för komplexa och delas in i kategorier som inte fungerar och exemplifierar med att om en 

sköterska glömmer en nål i en säng så kan den leda till personskada eller patientskada men 

det samma gäller om en patient får fel ben avsågat vid en amputation. Informationen som 

samlas klarar då inte av att förbättra processen. 
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På frågan om relevansen i mätningar som kommer från SKL svara Cizinsky följande:  
 

Nej, det mesta är skit. Det vill säga dem är relevanta i det begreppet när vi själva håller i dom, 

när vi själva får tolka ut dom. Vi har ju egna kvalitetsregister där vi matar in jättemycket. Men 

vi vill ju då tolka dem själva. Vi vill inte att någon annan ska tolka dem åt oss för att 

kvalitetsregistren är aggregerad data och det är aggregerad data från väldigt många olika 

komplexa processer och vi vill veta, för vi måste ofta gå tillbaka, och bryta ner data i förståelse. 

Men vi tvingas agera på allt mer komplexa system med allt mer enkla svar. Man jobbar mycket 

med att försöka förenkla det här så det ska vara förståeligt för politiker, allmänhet och 

tjänstemän. Men vi skulle vilja göra det mer komplext så vi har de här motkrafterna hela tiden. 

Så det SKL levererar är meningslöst för oss egentligen ja. Det vi själva producerar är det vi vill 

ha. 

 

Styrningen som utförs upplever Cizinsky som ”extremt ineffektiv” och refererar vidare till 

undersökningar från Handelshögskolan (Stockholm) som kommit fram till just detta. Hon 

beskriver hur hon får 50-100 mail per dag i kombination med ett intranät som levererar stora 

mängder av information. Så mycket information att hon skulle tappa kontakten med 

verksamheten och sitta heltid med att gå igenom mail och dylikt. 
 

Vi tvingas ju till sådana alldeles absurda leveranser av siffror. På ett sätt som tar enormt mycket 

tid av oss. Om ni går på en restaurang, ni vet ju guide Michelin och White guide och dem här… 

vad gör dom? Dom besöker en restaurang och äter maten där och dom kanske gör det några 

gånger för att se om det är okej. Dom tittar om toaletten är ren, dom skickar inte en Excel fil 

och ber att man fyller i vad man lagt i maten, hur många portioner man serverat, för att sen 

skicka ut en enkät till restaurangbesökarna efter tre år. Det är inte så man gör… och det är ändå 

en betydligt enklare verksamhet att hantera än vår dygnet-runt verksamhet med ständig 

variation i patientflöden och patientsvårigheter och annat. Så mitt svar är att det har gått helt 

åt helvete faktiskt med den styrningen som pågår. 

 

Cizinsky berättar ett uppdrag hon fick ett uppdrag av ledningen: 
 

I förra veckan fick jag ett mail, det kan bli ett terrordåd som gör att läkemedel inte kan 

importeras till Sverige, vi vill att ni ska ta fram en lista över de läkemedel som ni behöver. Det 

är komiskt, det är riktigt komiskt! Jag skrev så här. Hur i all världen, vad är frågan? Hur länge 

kommer det vara terrordåd? Hur mycket läkemedelsnivåer är de ni vill att vi ska hantera? är 

det för en månad, två månader, en vecka, en dag? Vilken nivå vill ni att vi ska hantera, är det 

Alvedon eller ska vi bara hantera livsviktiga läkemedel? Vem ska betala för att det skapar egna 

lager? Var ska vi lägga lagren? Vad gör vi när vi kastar läkemedlen när de blir för gamla för att 

vi inte använder det här lagret, utan bara håller ett lager liksom. Det är det som kostar 

jättemycket pengar, lagerhållning, det vet ju alla människor. Speciellt i läkemedel som har 

väldigt kort hållbarhet. För övrigt, har vi ett terrordåd, hur vet vi att det överhuvudtaget finns 

el och vatten och fungerande avlopp, fungerande datorer och telefoni? Jag menar det är inget 

vi löser på kliniknivå ju, det får ju lösas nationellt. 

 

Ett annat exempel från den kardiologiska kliniken på hur den vertikala styrningen genom 

budget påverkar patientprocessen är från när kranskärlsröntgen utförs och kräver att 

patienten får ett stick i ljumsken på ett ställe som gör det svårt att stoppa blodflödet. För att 



49 
 

stoppa blödningen finns två alternativ, att stoppa in en plugg som kostar 2000 kr eller att låta 

en sköterska hålla tryck på sticket i 30 minuter. För att spara pengar på läkemedel som 

pluggen hamnar under (i budget) så togs beslut på att en sköterska ska hålla tryck. Något som 

leder till att det kanske inte går att utföra ett till ingrepp, att lokalen då blir stående etc. 

Verksamhetschefen önskade därför att förflytta resurser i budgeten för att kunna använda 

pluggar och utnyttja personalen bättre men hade inte möjlighet. Numera menar hon dock att 

hon tar sig friheten att göra sådana omflyttningar om hon ser en förbättringsmöjlighet och 

kan göra så eftersom hon kan försvara avsteg med sina resultat. 

Ytterligare ett exempel som Cizinsky (verksamhetschef kardiologen) tar upp är en ny 

upphandling av muggar för att leverera medicin i som gjordes nyligen. Det köptes in 

pappersmuggar istället för plastmuggar för att spara på miljön. Den nya upphandlingen 

gjordes utan att kontakta verksamheten och resulterade i att sköterskorna förlorade sin 

kvalitetskontroll för att se till att rätt patient fick rätt medicin genom att skriva beteckningar 

på muggarna, något som inte gick att göra på de nya muggarna. Tabletterna kan se exakt 

likadana ut och därav behövs ett system för märkning. En liten förändring som hon säger 

kräver massor av merarbete för att finna ett nytt sätt att säkra patientsäkerheten på 

avdelningen. 

Det bästa tänkbara man kan göra i form av verksamhetschef, där jag sitter, för jag sitter precis mitt 

emellan de här strukturerna, är egentligen att vara så icke-följsam som det över huvud taget går för 

att skydda verksamheten. -Cizinsky 

Ett annat problem som Cizinsky ser är att det i Sverige finns 40 000 utbildade sjuksköterskor 

som inte jobbar (för att de inte vill) som sköterskor, samtidigt som det behövs 3000 sköterskor 

för att bemanna akutplatserna i landet. I tillägg till detta jobbar en sjuksköterska i snitt 68% 

för att det är för tufft och rörigt på grund av att ledning och chefer inte förstår sig på 

verksamheten. 
 

Samtidigt försöker man kasta ner mer och mer hela tiden, det är som en kock som aldrig smakar 

av sin soppa, inte ens gläntar på locket, utan bara lyfter lite på ena hörnet för att kasta in något 

nytt som kocken tycker ska in där. Till sist är det varken gott, eller mättar eller funkar över 

huvud taget utan där är bara att börja om. Sånt där kostar oss enormt mycket. Problematisering 

finns, det finns jättemycket om det här[…] 

 

4.2.6 Reumatologiska kliniken  

Bucher ser på vertikal styrning som hierarkin inom organisationen och beslutsordningen vilket 

hon benämner som stuprören och ser som delvis hämmande för processerna. Hon nämner 

nätverkssjukvård som motsatsen där det samarbetas mellan klinikerna och de olika 

specialiteterna samtidigt i processen för en patient vilket är något hon saknar i sjukvården. 

De har börjat med något som heter standardiserade vårdförlopp i cancerflödena nu vilket 

Bucher tar upp som ett bra exempel på nätverkssjukvård där flera olika specialiteter skapar 

ett smidigt flöde där de dockar i varandra mellan olika kliniker. Där har den vertikala 
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styrningen gått in och sagt att inte ska finnas några hinder, vilket skulle vara önskvärt i hela 

sjukvården menar hon. 

Den vertikala styrningen ter sig ofta i beslut från ledningen eller politiker både i regionen och 

nationellt. Bland annat tar Bucher upp beslutet om kömiljarden som gjorde att nybesök 

prioriterades, hon argumenterar för att för vissa patientgrupper kan bli nedprioriterade och 

det kan få påverkan i livskvaliteten. Det kan till exempel leda till att de jobbar deltid på grund 

av smärtan vilket i sin tur ger sämre pension och att det även kan påverka det sociala livet på 

grund av att de måste följa direktiv uppifrån. 

[…] till viss del kan man väl säga att hela kömiljarden är på det sättet, vi träffar en hel del 

människor på nybesök som vi vet inte har det största medicinska behovet att komma hit. Men vi 

vet också att de kommer ringa ner oss om de inte får komma. Så det är lite så, att man undrar 

om det var dåligt med kömiljarden? Kanske det, kanske fick det oss att få lite tummen ur också. 

Men det är fortfarande så att vi har patienter som borde ha kommit på återbesök, jag har en låda 

med patienter som fått vänta och som farit illa av det, som levt med smärta i tio år och kan få en 

medicin och må bra men de fick aldrig fått komma på återbesök så de visste inte att det fanns 

några nya mediciner. 

 

Även på reumatologen får de sin budget fördelad i personal, läkemedel, och övriga kostnader, 

där budgeten är fast och det inte går att flytta mellan de olika kategorierna enligt 

verksamhetschefen. Budgeten för personal och övrigt menar hon på är svår att påverka och 

baseras på föregående års budget men att hon kan ha ett visst inflytande över budgeten för 

läkemedel som varit mer dynamisk. Där har de möten två gånger per år för de på sjukhuset 

som jobbar med dyra läkemedelsbehandlingar för att diskutera hur budgeten ska se ut. 

Ett sätt de kan påverka budgeten är genom att välja en billigare behandling där resultatet blir 

detsamma men det kostar mindre för kliniken, givetvis får patienten frågan om det är okej att 

byta till det andra läkemedlet först och att det görs av ekonomiska skäl men de betonar att 

det ger samma effekt. Oftast ställer sig patienterna i Sverige positiva till att byta då det kan 

göra så någon annan får hjälp menar Bucher (verksamhetschef reumatologen). 

Sen att sjukvården är indelad i vertikala enheter gör att det samlade behovet inte fångas upp. 

Bucher hävdar att om efterfrågan ses från ett vertikalt perspektiv så ser de inte när den 

samlade efterfrågan blir en till psykolog, ”Då måste man ha strukturer som dammsuger efter 

gemensamma behov.”. Ett annat exempel hon tar upp är dietister som kan behövas på många 

kliniker av olika anledningar, men att behovet på reumatologkliniken endast, inte uppfyller 

behovet för att anställa en till. 

Bucher tror att det behövs ett större samarbete mellan sjukvården och människor som 

fokuserar på ekonomi- och managementdelen. Hon menar på att det finns svårigheter när 

anställda inom sjukvården ska samarbeta med ekonom- och managementutbildade ”För vi 

vet inte, vad är det för terminologi?, vi vet inte teoribakgrunderna och omvänt så vet inte 

managementfolk hur vår verksamhet fungerar.”. I hennes chefs stab finns utbildade 
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informatörer, controllers, ekonomer, en HR-anställd men att det kanske saknas någon som är 

inriktad på just management i organisationen. 

När det kommer in multisjuka patienter som är i behov av fler än en specialitet tycker Bucher 

att det blir ett problem. Det kan vara svårt för patienten att träffa en specialist kring varje 

åkomma vid samma besök vilket leder till att det blir fler besök på sjukhuset för att få en 

fullständig diagnos. Det händer vid komplexa fall fortsätter hon men att det borde ske oftare, 

dock saknas det pengar i budgeten för detta. I vissa fall skulle de på reumatologen behöva en 

kardiolog till vissa patienter men då saknas pengarna och ledningen kan inte se att efterfrågan 

finns på kliniken. I och med den fördelade budgeten försvåras samarbeten mellan olika 

klinker. Även på kliniknivå kan det vara ett hinder för processerna samtidigt som det påverkar 

ekonomin menar Bucher och fortsätter: 

[…] just det här med vertikala styrningen att pengarna är låsta i läkemedelsbudget, personalbudget 

och andra pengar, det är ju ett klassiskt exempel på hur vi blir fångade. När läkemedelsbudgeten är 

för liten och personalbudgeten finns lite att jobba med då ger vi droppbehandlingar för dem är lite 

billigare läkemedelsinköp men dyrt egentligen för alla sjuksköterskorna som ger droppen, men 

eftersom jag inte kan styra det så kan jag inte minska droppen och låta patienterna ge sig sprutan 

själv, för då spräcker jag min läkemedelsbudget och så kan det leda till att vi använder onödigt mycket 

pengar istället.  

Bucher anser att det skulle vara bäst att få hela budgeten för kliniken i en klump och själv 

fördela den för att leverera den bästa sjukvården. Dock påpekar hon på att det är viktigt att 

verksamhetschefen verkligen tar ansvar och att ledningen inte lägger sig i för mycket. Då kan 

mandatet och förtroendet komma att minska vilket gör att de inte tar lika mycket ansvar. 

Det register som används på reumatologen levererar siffror till olika myndigheter och 

organisationer menar Bucher där utfallsmått som t.ex. antal biobehandlade patienter, tid från 

symtom till diagnos, och tid från behandlingsbeslut till behandlingsstart. Många av måtten 

anser hon vara produktionsmått snarare än kvalitet. Vissa av måtten involverar primärvården 

där det går att utläsa hur väl samarbetet fungerar mellan vårdcentralerna och USÖ. Något 

hon anser farligt är när de kopplar pengar till måtten. Deras uppdragsgivare tittar mycket på 

de här måtten och tar beslut ifrån underlaget, kopplar de då pengar till måtten ökar risken för 

manipulation av siffrorna hävdar Bucher och tycker att uppdragsgivarna inte ska vara inne 

och lägga sig i för mycket i de kvalitetsregister som finns. 

4.3 Horisontell perspektiv och patientflöde 

Nedan presenteras det matieral som härrör sig till arbete med processerna och patientflödet. Texten 

börjar med en kort inblick i vad USÖ:s arbete med Lean och därefter återspeglas intervjuerna även 

här uppdelat per klinik för att ta hänsyn till kontexten.  

4.3.1 Lean på USÖ  

I detta dokument så beskriver man Lean med att det handlar om att skapa jämna flöden, eliminera 

flaskhalsar. Det är meningen att Lean ska vara USÖ:s strategi för att jobba med förbättringar och det 
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med utgångspunkt i patientfokus och koppling till kvalitet. Arbetet med Lean delas upp flera syften för 

att klargöra varför man har valt just Lean: 

 Nå våra mål som kvalitetsledande universitetssjukhus med gott personligt bemötande. 

 Öka kunskaper om förändringsarbete. 

 Åstadkomma en tydlig koppling till medicinsk kvalitet. 

 Använda Lean som ledningsfilosofi och verktyg för arbetet med ständiga förbättringar. 

Efter en redogörelse för syftet med Lean motiverar man det med att tillskott av resurser och att arbete 

snabbare inte är lösningen på de problem som finns. Det som behövs är att ständigt förbättra 

kvaliteten och processerna och ses som nödvändigt för att klara uppdrag som omfattar vård, forskning, 

utveckling och utbildning. Utöver det står det i dokumentet att Lean är till för att öka medarbetarnas 

inflytande och justerar chefernas roller från att vara styrande och kontrollerande till en mer coachande 

approach. 

I dokumentet klargör man att USÖ ska till att ta nästa steg i utvecklingen av Lean, dokumentet är 

daterat 2013, så vi får utgå från att denna nästa fas är under fortgång. Denna nästa fas involverar att 

ledningen i första hand tydligare ska styra ett flödesarbete och att detta även ska gälla alla chefer i 

organisationen. Detta arbete med flöden ska ske med stöd av vad de kallar för Leancoacher. (Dessa 

leancoacher är dock avskaffade, något vi fick veta när vi deltog på Lean utbildning för personalen). Det 

ska även utföras en tydligare uppföljning av flödesarbetet som en del i att alla chefer involveras i det.  

 

Figur 5. Mognadsmodell (Lean på USÖ, PowerPoint) 

4.3.2 Kärl Thorax kliniken 

Den typiska processen på kliniken är att en patient remitteras till avdelningen med en 

diagnostiserad sjukdom som ska opereras. Patienten anländer till avdelningen och blir inlagd 

och i regel opererad andra dagen. Första dagen träffar patienten kirurgen som går igenom 
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processen och operationen, narkosläkaren som berättar om sövningsprocessen samt hur det 

går till, samt sköterskorna som jobbar på avdelningen som samlar in information och ställer 

frågor kring patientens levnadsvanor. Nästa dag sker hjärtoperation om utredningen med 

t.ex. lungröntgen och blodprover är okej, på operationsavdelningen kopplar de upp patienten 

till den övervakning och sätter de infarter som behövs innan operationen börjar. Efter 

operationen flyttas patienten över till intensivvårdsavdelningen där patienten vaknar upp och 

ligger kvar i ca 16-18 timmar för övervakning så att allt ser bra ut. När allt ser bra ut blir 

patienten omplacerad till mellanvårdsavdelningen, intermediären, som är en förhöjd 

övervakningsavdelning där patienten ligger kvar i 12-24 timmar för att sedan skickas vidare 

till den vanliga vårdavdelningen. Kommer patienten från en annan region så ligger patienten 

inne i ungefär 4 dagar för att sedan flyttas till hemortssjukhuset för den sista slutvården i 

ungefär 3-4 dagar, är patienten istället från Örebro sker hela slutvården inne på kliniken. 

Tiderna kan variera beroende på vilken typ operation som patienten genomgår och det 

kommer även akuta fall till avdelningen. 

På kärl-thoraxkliniken beskriver verksamhetschefen att arbetet med processerna varit i bruk 

långt innan Lean-arbetet påbörjades på USÖ, då de varit pressade att ha en ”slimmad” 

organisation. De har jobbat mycket med standardisering kring operationerna för att få ett så 

optimalt och smidigt flöde som möjligt som t.ex. vilka prover som ska tas och vilka utredningar 

(exempelvis lungröntgen) som måste göras. Sandin säger att det ”i praktiken är det nästan så 

standardiserat så du skulle inte behöva säga något i operationssalen för alla vet precis exakt 

vad som ska göras”. Detta grundar sig i att kliniken genom upprepade sparbeting och 

förändrade operationsvolymer genom åren tvingats klara av detta med de resurser som finns 

på avdelningen och därför behöver processen vara så slimmad som möjligt. Sandin säger att 

de har en väldigt tydlig produktionsplan för kliniken där han vet exakt hur många operationer 

de behöver göra per vecka och vilka veckor de minskar verksamheten på grund av 

semesterperioder eller högtider, och han vet hur många operationer som budgeteras med 

per år. Han är själv med och tar fram produktionsplanen tillsammans med en arbetsgrupp 

som tittar på väntelista samt historik där de ser ungefär hur många operationer som behöver 

utföras under ett år för att ha en bra balans mellan in- och utflödet av patienter. Sandin säger 

även att det är viktigt att luft byggs in i systemet då efterfrågan på en viss operation kan 

fluktuera mycket men att det inte får bli för mycket luft i systemet då operationslag kostar 

mycket för kliniken att ha i drift utan något att göra. Själva processarbetet utförs av de som 

jobbar på kliniken och Sandin tycker sig inte få jättemycket stöttning i vertikalt led utan ser 

sig själv som den vertikala länken mot sina anställda på kliniken där han har huvudansvaret 

för processorienteringsarbetet. Enligt Sandin samlas de olika enheter som är delaktiga i en 

process för att kartlägga processen och titta på var förändringar kan göras för att optimera 

flödet genom att t.ex. jobba parallellt med vissa delar inför en operation. Förhoppningsvis 

leder förbättringsarbetet fram till kortare ledtider vid operationer som kan utnyttjas till andra 

ändamål. 
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Sandin menar på att de egna mätningarna de gör på kliniknivå är viktiga att göra för att kunna 

argumentera för hur det verkligen ser ut på kliniken ifall de skulle vilja be om extra resurser, 

som att anställa mer personal eller liknande. Kontrollsystemen som finns är undermåliga och 

det saknas en ordentlig controllerfunktion på att måtten stämmer överens med hur det 

verkligen ser ut på klinikerna. Det kan leda till felaktiga beslut i var resurser ska läggas eller 

vad det ska satsa på från ledningen och politiken.  Sandin betonar att det inte är lätt att förstå 

bakgrunden och innebörden av alla de mått som används då det kan finnas bakomliggande 

faktorer som inte syns i siffrorna eller att vissa mått kräver en viss medicinsk bakgrund för att 

förstå. 

Vertikal mätning av produktivitet och beläggning kan skapa problem i patientprocessen på 

grund av stuprörstänket menar Sandin på då mätningen inte mäter den riktiga efterfrågan för 

resurser på hela sjukhuset utan fokuserar på en klinik. Vid exempelvis åderbråckskirurgi säger 

Sandin att det behövs biomedicinska analytiker från en annan klinik som utför 

ultraljudsundersökningar, som det finns för få av, vilket stoppar upp processen på Sandins 

klinik. Han menar på att de har operationsresurserna för att utföra operationer men att det 

finns en flaskhals i och med att de här ultraljudsundersökningarna skapar köer och får 

produktiviteten att gå ner samt negativ påverkan på patientflödet. Detta ligger utanför hans 

ramar och att påverka och han betonar vikten av att mäta hela vårdprocessen för att se dessa 

problem. I fall likt dessa kan Sandin kommunicera problematiken till verksamhetschefen för 

den andra avdelningen men oftast ser inte denne problemet från sitt perspektiv. Även om 

Sandin tycker att det är viktigt att mäta så anser han att mycket av det som mäts kan vara 

irrelevant för att återkoppla till hans betoning på betydelsen av att mäta rätt saker. 

Där är väl problemet att vi mäter fel saker, det är någon tjomme någonstans som sitter på en 

administrativ enhet som säger att nu ska vi börja mäta och så skickar de ut någonting. Då är frågan, 

vad får det för nytta för våra patienter, påverkar det vårdflödet? Många gånger så gör det ju inte det, 

och så mäter vi helt fel saker istället för att mäta det som de facto är viktigt. 

Vid hjärtkirurgin mäter de själva på kliniknivå hur stor infektionsfrekvensen är genom att göra 

uppföljningssamtal till patienterna efter två månader, samma mätning utförs på övergripande 

nivåer också, skillnaden är att på övergripande nivå mäter de infektionsfrekvensen medan 

patienten är inneliggande på sjukhuset. 

Om man bara mäter inneliggande under sjukhusvistelsen under första veckan så ligger den här 

infektionsfrekvensen på ungefär 1 % det är också det som redovisas i ganska många register. När vi 

ringer våra patienter och mäter den äkta infektionsfrekvensen då vet vi att den ligger på 10-15 %, så 

många patienter får en infektion, de får den inte på sjukhus inneliggande och de flesta söker inte 

sjukhus utan söker sin vårdcentral efter några veckor.  

Denna mätning på kliniknivå har varit underlag för förbättringsarbeten vid hjärtkirurgi där de 

analyserat var infektionsrisken finns i processen. Bland annat har de infört användning av 

antibakteriella suturer som används samt en antibakteriell bröstplatta som sätts in vid 

öppenkirurgi av bröstkorgen för riskpatienter. Någon liknande mätning har de tyvärr inte vid 
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kärlkirurgin men Sandin menar att det, likt på hjärtkirurgin, skulle kunna hjälpa dem i deras 

förbättringsarbete och öka kvaliteten för patienterna perioperativt.9 

 

 

Sandin fortsätter att mätningarna de utför ska vara till gagn för patienten och det är patienten 

som ska vara i fokus. Han menar på att de som inte jobbar i verksamheten nere på kliniken 

inte har lika bra förståelse för hur det ser ut i verkligheten och att för att få en förändring i 

resurserna är det viktigt att kunna redovisa för hur det verkligen ser ut. 

Problemen är när dom har mätt och bestämt sig för att så här ska det se ut. Men vänta lite nu så här 

ser verkligheten ut. [...] det är som om du har en karta här och verkligheten här, så är det ju inte så 

att det är verkligheten det är fel på, det är kartan som är ritad fel. Verkligheten är ju faktiskt så här 

och det är här det ibland skiljer sig, så här ser verkligheten ut och då är min uppgift att ibland förklara 

att så här ser det ut, och så här är det. Ni måste rita om er karta det är inte så att vi kan anpassa 

verkligheten eftersom det är så här ni bestämt att kartan ska se ut, det går inte gräva nya diken och 

sätta dit nya berg som inte finns där för att ni bestämt det. Det här blir ju det som man ofta slåss 

emellan om, och det handlar för min del om att försöka redovisa så bra siffror som möjligt då. 

4.3.3 Neurologiska kliniken 

Till kliniken kommer patienten med en remiss från öppenvård eller för en undersökning över 

dagen, men även med en remiss från en annan avdelning eller en självskriven remiss. 

Undersökningen visar om det finns behov för en utredning och finns det en diagnos (ex. MS, 

Parkinson) knyts patienten till kliniken och kommer dit för olika besök. Det andra sättet som 

patienter kommer till Neurologen är akuta ärenden, t.ex. en stroke, som kommer från 

akutmottagningen och läggs in på vårdavdelning och får ligga på sjukhuset innan patienten 

kan slussas ut till hemmet. 

Där är det egentligen en ganska lång vårdkedja för där har vi nu lite splittrat med verksamheter på 

sjukhuset kan man säga. Ibland kanske man har akut behov av en insats på intensivvård eller av 

neurokirurgi till exempel, ibland har man behov av lite halvakuta åtgärder och så småningom 

rehabilitering ut i kommunen. Vi har många separata avdelningar som sköter olika delar av kedjan 

men som ligger i sina stuprör organisatoriskt men måste samverka med varandra. 

Den samverkan som sker mellan klinikerna beskriver Gunnarsson som ”inte helt enkel i en 

sådan här organisation” och finns i ledningsstrukturen. Han menar att de får kartlägga 

patientens förlopp i ett horisontellt flöde där olika aktiviteter på sjukhuset beskrivs som 

vertikala stuprör med röntgen, neurologi och rehabilitering för att se vilka behov patienten 

har längs vägen. Han menar att för att göra det behövs representanter från alla avdelningar 

men menar att det finns en problematik att hantera en patients väg genom behandling. 

Men sen när man samtidigt ska utveckla sin lilla nisch (stupröret) med sin budget och sin 

personal. När det sen är en fråga vem som ska sköta patienten och det är en fråga om resurser 

                                                
9 Omvårdnad vid operation från operations- och anestesisjuksköterskor. 
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och budgetfördelning, då uppstår knepigheterna. Man ska utveckla sin verksamhet men den 

är inte isolerad från processen. 

För att titta närmare på produktiviteten så kontrollerar Gunnarsson dagligen väntetiden till 

kliniken när det gäller öppenvården. I slutenvården kan han ta fram vårdtider men tittar inte 

på verksamheten på det sättet eftersom det gäller akutfall och påpekar att ”den 

verksamheten går inte att styra på det sättet”. Samtidigt som det är en pressad situation på 

antalet vårdplatser på slutenvården som gör att det inte alltid finns plats på den avdelning 

som är bäst lämpad och hela regionen samarbetar för att hitta vårdplatser. 

För att jobba med patienten i ett flöde menar Gunnarsson att verksamhetscheferna måste 

vara flexibla och samverkansinriktade för att det ska fungera, samt att det går att finna en 

gemensam vårdbild. Gunnarsson påpekar även att det finns många olika utseenden på 

vårdförloppen och att det därmed kan vara svårt att standardisera flödena men tror att det 

går och att det i viss mån går att lära sig från industrin. 

Vem som är ansvarig för patienten i ett vårdflöde varierar, Gunnarsson beskriver det som 

svårt för ”man måste växelspela och samtidigt klargöra vem som har ansvaret under resans 

gång”. Han upplever att om en patient går från en verksamhet till en annan så har den första 

verksamheten ansvar för patienten fram till att den kommer in på nästa verksamhet. Det 

gäller dock inte i alla fall, exempelvis om en patient är på röntgen har röntgenavdelningen 

ansvaret vid undersökningen men sen går ansvaret tillbaka till den första verksamheten. 

Men säg att det här är olika kliniker där patienten byter vårdavdelning då är det formaliserat så men 

egentligen skulle vi behöva vara utan att man för över för vi får ett tapp. Det blir en väldig 

avrapportering mellan olika enheter och man får börja om i processen, så det bästa är att ha ett 

processtänk att patienten kan vara på samma avdelning men att det kommer olika kompetenser till 

patienten. Men frågan vem som har ansvar, den är lite komplicerad. 

I samband med överlämningen av ansvaret sker en avrapportering som innebär en patientrisk 

eftersom det finns risk att överrapportering leder till att mottagaren inte uppfattar delar av 

informationen, Gunnarsson säger att det är något som sker dagligen. För att minimera 

informationstapp används gemensamma journalsystem. Han beskriver även att 

överrapporteringarna blir en barriär i flödet för patienten då den avdelning och personal som 

tar över måste börja om från början och lära känna patientens problem. 

[…] jag har ju hand om neurofysiologi, det finns neurokirurgi och neurorehab, det finns en 

plattform där jag tror vi skulle kunna ha en större enhet, klinik. Hade man sammanfört dessa 

skulle man kunna ha fler arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dietister under samma tak. Då skulle 

vi kunna ha en samlad kompetens för i alla fall neurospåret utan att behöva upp och hacka (i 

administrationen). Men det är klart, det är bara ett sätt att flytta, man är inte fri från omvärlden 

så egentligen är det bara att bredda stupröret men jag är fast övertygad att det inte är en bra 

lösning att vi ligger i för många små fållor. Det blir sårbart och det blir problem, det finns inget 

dragspel runt patienten då. 

 

Ledtiden för patienten blir längre ju fler överflyttningar det är mellan olika vårdavdelningar. 

Neurokliniken var tidigare indelad i två avdelningar, en för vård av akut tillstånd och en för 
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rehabiliteringen. Vid själva överföringen från vård ökade ledtiden i onödan som ett resultat 

av tappad information. ”… behöver man sen rehabilitering lite längre tid så flyttas man ner till 

nästa avdelning. Det visade sig att man tappar ett par dagars vårdtid bara på förflyttningen. 

Att de som inte sett patienten måste börja från början och då får man längre ledtid eller 

vårdtid, en onödigt lång vårdtid”. Denna extra ledtid i vårdförloppet är i sin tur något som 

kräver extra resurser, efter sammanslagningen har vårdtiden kortats och avdelningen kan 

bättre hushålla med resurserna. 

På frågan om kliniken jobbar med in och utflöde svarar Gunnarsson att de inte har räknat på 

det men att de försöker hålla jämna steg med utflödet och att det är svårare att se på än 

flödet än hos kirurgen exempelvis. Det kliniken jobbar med är att hålla tillgänglighetsmåtten 

och produktion i form av undersökningar men inte mätt mot kronor. Det huvudsakliga 

förbättringsarbetet sker på verksamheten nämner Gunnarsson. För att förbättra flödet i 

processen och utnyttja kompetenserna på bästa sätt hjälper personalen varandra. Om tre 

patienter kommer in och är planerade att undersökas på en timme och det är en överläkare 

och två underläkare som har varsin patient då hjälper överläkaren sina kollegor så snart den 

är klar med sin patient. Det samma ser han för sjuksköterskor och annan personal, att det 

finns en erfaren personal som tar ett slags handledaransvar och på så vis hjälper på 

utbildnings och kompetensläget. Han drar även en parallell till att de inte bara är fast i små 

stuprör i ett större perspektiv men även i verksamheten och att en förändring av processen 

där personalen hjälps åt skapar ett bättre flöde och att den här typen av arbetsfördelning 

minskar variationen på arbetet. 

De måtten som inte kommer från nationell nivå utan kommer från professionen utgår från 

forskning och är lättare att börja där då det inte kräver samma resurser för att utföra 

mätningarna systematiskt. Det grundar sig inte i någon motsättning i vad som ska mätas utan 

Gunnarsson säger att det är professionen som tar fram kompletterande mått till 

verksamheten. Dessa mått kan ofta efter tid sanktioneras av SKL och socialstyrelsen när de 

har bärighet för att kunna jämföras med andra sjukhus. 

Om måtten inte mäter det de avser att göra eller det finns fel i registreringar som ger upphov 

till siffror som kan feltolkas så menar Gunnarsson att det är verksamheterna som får lov att 

lyfta frågan och analysera svaren för att påvisa brister. Samtidigt som det är i verksamheterna 

som sjukvården utvecklas och skapar värde för kunden, Gunnarsson menar att hierarkiska 

nivåer ovanför verksamheten inte är värdeskapande för patienten men att de behövs för att 

hantera frågor mellan olika avdelningar och verksamheter så som resursfördelning eller annat 

som verksamheten inte kan lösa. Därav anser han att det är verksamheten som har ansvaret 

för utvecklingen. 

4.3.4 Medicinska kliniken 

Själva processen på medicinkliniken beskriver Öhrling som svårdefinierad då den samarbetar 

med många andra kliniker, som hjärt-lungkliniken, neurologen, och infektionskliniken där 

patienter kan komma ifrån för att få en viss behandling men egentligen hör hemma på en 
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annan avdelning. Ett exempel är njursjuka som kommer in för att få sin dialys men även 

patienter med exempelvis leukemi och blodsjukdomar som kan lida av många åkommor 

behandlas här. I övrigt kommer de flesta patienter från primärvården och från 

akutmottagningen där de sökt hjälp för att sedan bli remitterade till medicinkliniken. 

 

Många av de patienter som kommer till kliniken är multisjuka och gamla och tas om hand på 

något som heter allmän internmedicin. Det går att säga att det är en form av konstant vård 

på kliniken enligt Öhrling. De får träffa läkare vid ett första besök men att de vid senare skede 

i vården försöker få patienterna att träffa rätt kompetens vilket ibland kan vara en 

sjuksköterska och ibland en läkare för att fördela resurserna och få ett bättre flöde. 

 

Vissa delar på medicinkliniken jobbar väldigt intensivt med förbättringsarbete, inte specifikt 

Lean, men processerna är i fokus och det pratas mycket om förbättringsarbete enligt Öhrling. 

Enligt henne så innebär kvalitet och produktivitet att rätt person gör rätt sak på rätt plats. 

Arbetet sker i olika grupper där frågor diskuteras, avdelningscheferna träffas ett par gånger i 

månaden, men har kontakt dagligen på grund av den vårdplatsbrist som råder för tillfället för 

att se om det går att göra någon förändring. Bland annat kommer de ta in en dietist istället 

för en sjuksköterska då många blodsjuka är dåliga på att äta och kan få den kompetensen. 

Även arbetsterapeuter som jobbar med rörelseapparaten kommer att som projekt tas in för 

att hjälpa de patienter som har svårt att klä på sig eller säga vad de kan och ska göra. Detta 

kan leda till att patienten får komma hem tidigare eller påbörja sin rehabiliteringsträning 

tidigare. Öhrling säger att hon är väldigt stolt över klinikens avdelningschefer som jobbar 

oerhört hårt med personalfrågor då schemaläggning ofta kan vara en anledning till att 

personalen slutar. Samtidigt för de en kommunikation med de kliniker de samarbetar med i 

förbättringsarbetet. 

 
Men då måste man också prata med andra kliniker, hur påverkar det här er?, så inte det här 

stoppar upp hos er, för man kan ju komma på väldigt mycket lösningar inom sin egna klinik. 

Men sen måste man se helheten, vad händer med patienten sen när den går över i någon 

annans händer, så det är jätteviktigt. 

 

En klinik har börjat använda sig av mobila team som kan åka hem till patienter som ofta söker 

vård istället för att de ska söka sig till sjukhuset dels för att spara vårdplatser samt att det ger 

bättre koll på patienten. Något annat medicin kliniken jobbar med är visualisering och att det 

inte alltid är nödvändigt att träffa patienten ansikte mot ansikte utan att det går att ringa 

istället för att följa upp. Bland annat diabetesmottagningen jobbar så där patienten kan ladda 

upp sina blodvärden för läkaren att titta på. 

 

Just nu tycker Öhrling att det är moment 22 kring vårdplatsbristen, det behövs mer folk i 

vården samtidigt måste de se till att primärvården och kommunen finns där och stöttar, till 

exempel skulle det kunna erbjudas mer avancerad sjukvård hemma men att det är svårt. 
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[…]vissa avdelningar eller kliniker, de har visat att patienterna för 5 år sedan var så här sjuka 

ungefär, sen kom de in och så blev de så här bra och då åkte dem hem. Idag måste de vara så 

mycket sjukare för att över huvud taget få komma in så det är jättestor skillnad på hur sjuk man 

är, nu kommer man in och får åka hem men förr hade man blivit inlagd vid samma tillstånd. 

 

Det är svårt att utföra mätningar på kliniken säger Öhrling både ekonomiskt och kvalitetsmässigt, det 

som borde mätas mer är livskvalitet för patienten som är ett viktigt värde för dem men hon fortsätter 

med att det är svårt då det handlar om vem som svarar och att alla personer är olika och uppfattar 

saker på olika sätt. 

4.3.5 Kardiologiska kliniken 

Under tiden som Cizinsky har varit verksamhetschef på kardiologen (11 år) har den enheten 

haft den lägsta kostnadsutvecklingen som ligger under fackliga löneökningar. Det har varit 

möjligt genom att effektivisera arbetet och då inte haft behov för att ersätta naturliga 

avgångar i personalen som har reducerats med ca 15 %. I jämförelse nämner hon att om USÖ 

som helhet hade haft en lika låg utveckling av lönekostnader hade sjukhuset sparat över en 

miljard de senaste 10 åren. För att klara av det har verksamheten jobbat med att få bort 

onödigt arbete som utfördes rutinmässigt. 
 

Mycket av de här från industrin importerade metoderna fungerar ju delvis hos oss. De kan fungera 

initialt på ett ytligt plan men havererar ofta när de försöker sätta dem i bruk överallt. Det är ofta det 

som man hoppas på naturligtvis, att det finns något som kan fixa allt, ett universalverktyg. Men det 

finns ju inte, det ger ju sig självt att har du en akutmottagning där folk kommer in dygnet runt med 

alla möjliga orsaker, från barn till gamla, från trafikolyckor till en förkylning eller bara någon som är 

hysterisk och har en ångestattack eller vad som helst.  

Den måste fungera på ett sätt efter en viss logik. Än om du har till exempel en 

öppenvårdsmottagning för operation av katarakt (starr) ute på stan och att du där kan 

producera 25 operationer på en dag för att du har bara en och samma sort, det är klart att det 

styrs på olika sätt och mäts på olika sätt. 
 

Ett exempel på en process som förbättrats är pacemakerflödet. Patienterna planerades in att 

komma för inläggning eftermiddag/ kväll dagen innan ingreppet vilket krävde att de tog upp 

en kostsam sängplats. Ingreppet hade inte prioritet och togs därför efter de andra viktigare 

operationerna och skedde då senare på kvällen ofta på övertid för operationslaget. Patienten 

fick sedan ligga kvar till dagen efter och tog också då upp en sängplats. Numera kommer 

patienten klockan sju på morgonen och opereras på förmiddagen för att senare kunna gå hem 

på eftermiddagen. Nästa patientgrupp kommer vid nio och opereras runt lunchtid och kan 

också gå hem mot eftermiddag/ kväll. På så sätt kräver det mindre tid av vårdpersonal men 

även av volymkostnader som tvätt av sängkläder och patientkläder. 
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Figur 6. Diagram flöde pacemaker (Lean på USÖ, powerpoint) 

Detta har även lett till att kliniken har bra siffror på tillgänglighetsmåtten vilket gör att andra 

från kardiologiska avdelningar på universitetssjukhusen kommer till Örebro för att studera 

deras sätt att arbeta. Sedan följer de upp med egna kvalitetsmått för att se att patienterna 

mår bra av det som enkätundersökningar och journaljämförelser. En invändning som fanns 

innan processen omarbetades var att gamla människor inte skulle hantera den korta tiden 

men enkäterna (tillgänglig som bilaga) har visat att de får en höjd patientupplevd kvalitet 

eftersom den korta tiden tillåter att någon anhörig kan ta tid att följa med och de har 

möjlighet att sova i sin egen säng i sitt eget hem. 

Det är dom som bestämmer hur mycket mat som beställs och på vilket sätt, det är dom som 

kommer ta hand om den, våra undersköterskor. Jag har 250 smarta människor som jobbar och jag 

förväntar mig att dem ska vara smarta och ta beslut och inte att dem ska låta sig styras av mig. 

Precis lika mycket som jag inte vill bli styrd i detaljnivå i min uppfattning om hur verksamheten ska 

fungera så ska inte jag hålla på och styra dom i detaljnivå. […]Så processer är väldig intressanta, man 

kan mäta processer, men det som utmärker dom som har det här bra är att dom har en flexibilitet 

för att styra verksamheten åt olika håll beroende på att 70 % kommer processvägen men 30 % gör 

det inte. 
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4.3.6 Reumatologiska kliniken 

På reumatologen är vårdomloppstiden lång och kan vara 10-15 år och då processen är lång 

och svårdefinierad skiljer den sig väldigt mycket från patient till patient. Enligt Bucher blir det 

svårt att redovisa resultat och förbättringar på grund av den långa omloppstiden då det 

minskade vårdbehovet dröjer lika länge vilket kan kännas tröstlöst ibland. Förbättringar för 

Bucher innebär kvalitet för patienten i form av att de mår bättre och behöver mindre sjukvård 

vilket hon anser vara det relevanta att titta på i sjukvårdsbranschen. 

 

Innan Bucher blev verksamhetschef på reumatologen hade processerna för några 

besökstyper gjorts om på grund av den medicinska bakgrunden samt för att kömiljarden 

infördes. Med medicinsk bakgrund menar Bucher att patienten kommer i tid för nybesök och 

diagnos ställs, vilket är viktigt då tidigt insatt behandling för de flesta sjukdomstillstånd på 

reumatologen har betydelse för prognosen på sikt och hur mycket sjukvård patienterna 

behöver i framtiden. Speciellt nybesöken var bekymmersamma på reumatologen då det var 

långa väntetider vilket ledde till oroliga patienter som ringde på telefontiderna, som det fanns 

otillräckligt av, och patienterna dök upp på kliniken med sina frågor. Nybesök och telefontider 

låg i fokus för förbättring men även dagjourstider och tider för ledinjektioner var flaskhalsar. 

De satte upp mål att alla nybesök skulle ske inom två månader och dagjoursbesök skulle få tid 

samma eller nästkommande vecka beroende på när de ringde och genom mätningar kunde 

de räkna ut behovet som fanns för dessa patientgrupper och en produktionsplanering kunde 

utformas. Största problematiken var schemastrukturen kring besöken och telefontiderna där 

de jobbade för att patienten skulle få träffa samma doktor för att slippa dubbelarbete. De såg 

också att det fanns ett samband mellan att inte klara återbesöken och antalet patienter som 

ringde in med frågor där prioriteringar behövdes för att klara av att ta emot alla samtal. 

 

På nydiagnosmottagningen hade de också problem med schemastrukturen där de istället 

bildade två team med olika konstellationer av kompetens som fick träffa patienterna. De hade 

fasta tider på onsdagar och torsdagar för dem där de byttes om varje vecka så patienterna 

fick möjligheten att välja lite själva vilken dag som passade dem. Här får sköterskan istället för 

att pussla ihop ett schema ta bakgrundsinformation och ge dem en av de fasta tiderna direkt 

för nästa besök vilket underlättade och sparade mycket tid som blev omsatt till meningsfull 

sjukvård. 

När kömiljarden beslutades om hamnade fokus på nybesök och dagjourstider på 

reumatologen och mätningar började göras för att se hur stort behovet var enligt Bucher kring 

förbättringsarbeten på kliniken. Utifrån statistiken gjordes förändringar i arbetssätt så att 

köerna skulle elimineras både för nybesök och återbesök men störst fokus låg på nybesök och 

dagjourstiderna. 

Så då hade vi ju via den här pinnstatistiken kunnat se, vad är vårt behov, när det gäller akuta kontakter 

och nybesök. För det var de vi prioriterade medicinskt, återbesök har vi katastrofläge på fortfarande. 
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Bucher menar på att data som finns i deras system kan vara osäker då registreringen inte är 

välskött kring behandlingsstart för nya patienter. Hon tror att det beror på att de inte 

presenterar utdata på kliniken från registren och att registerhygienen har varit för dålig. Hon 

fortsätter att personalen kanske inte förstår vikten av att sköta det på rätt sätt då de inte 

redovisar resultatet. Anledningen till att de inte har redovisat data är på grund av sega system 

och en trög utdatamodul, där det behöver läggas en beställning till en administratör som ska 

ta fram rätt data vilket betyder extra handpåläggning och tar tid. 

Att det görs mycket mätningar anser Bucher vara bra, desto mer som mäts ju större kunskap 

får de kring sjukdomarna. Det är även viktigt att mäta mycket för att kunna redovisa uppåt i 

organisationen och argumentera ifall det behöver göras någon ändring på kliniken. Bland 

annat såg ledningen en oförklarlig kostnadsökning på läkemedel, vilket Bucher då kunde se i 

registren berodde på att en viss sjukdom underbehandlats och att de var tvungna att sätta in 

dyrare läkemedel för att komma ikapp de nationella riktlinjer som fanns. 

Ett stort problem med registren är att de anställda tycker att det stjäl tid från patienterna och 

leder till att det inte sköts på rätt sätt.  Hon tycker dock att registreringen går någorlunda fort 

men säger att ”[...]det också blir en generationsfråga, hur lätt de anser det vara. Hur lätt 

tycker man att det är att registrera i ett register. Sen blir det dubbelarbete, först måste jag 

dokumentera i journalen sen i registret”. Ett exempel är när de ska avsluta en patient efter 

besöket när läkaren sitter och kryssar i en lapp som sedan vidarebefordras till någon som 

öppnar upp patienten i systemet och för in informationen där. Detta anser hon borde kunna 

göras direkt i datorn då det genererar 100 % spill.   
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5. Analys 

I detta avsnitt behandlas empirin kopplad till den teoretiska referensramen. Först hanteras 

den vertikala styrningen, därefter  den vertikala styrningens påverkan på processerna i form 

av de fem lagarna inom TSEF och till sist vilka effekter dessa två får tillsammans på 

produktivitet och kvalitet på USÖ.  

5.1 Vertikal styrning  

USÖ är en offentlig verksamhet styrd av politikerna i Region Örebro län där den vertikala 

styrningen tar form och finns dokumenterad (Region Örebro Län, 2015), det är bland annat 

här budgeten sätts och fördelas över de olika verksamheterna på USÖ. Tillsammans med 

budgeten fördelas även ett ansvar ut på verksamhetscheferna att följa denna, ”Det är 

verksamhetschefernas och de anställda i verksamheternas jobb att sedan följa dessa mål och 

beslut inom de ekonomiska ramarna.” (Region Örebro Län, 2015, Verksamhetsplan).  Vilket 

Pettersen och Solstadt (2015), Kastberg & Siverbo (2013) samt Kohlbacher (2010) tar upp som 

vertikal styrning samt benämns av Malmi och Brown (2008) som en del av den cybernetiska 

styrningen. Detta är den grundläggande och mest tydliga vertikala styrningen på USÖ. 

Verksamheterna, eller klinikerna delas upp på verksamhetsområden efter specialitet och 

ansvaret fördelas tillsammans med budgeten vilket är det traditionella vertikala sättet 

(Kastberg & Siverbo, 2013). Detta stämmer överens med att sjukvården i grunden organiseras 

vertikalt med vertikala funktioner och vertikala styrsystem (Hellman et al., 2015) Denna 

grundläggande uppdelning efter verksamhet och profession leder i sin tur till ett behov av 

lateral samverkan för att styra processer (Fältholm & Jansson, 2008). Vilket stämmer bra 

överens med Gunnarssons beskrivning om att sjukvården är indelad efter kliniker, inte efter 

patientens väg genom vården som består av besök i många små stuprör. Det är den här 

designen av struktur som tidigare studier kommit fram till att den är, eller kan vara, en barriär 

för processorientering (Paulsson, 2014; Pettersson & Solstadt, 2015; Bohlin & Bonander 

2013). 

 

Ett ofta återkommande tema i intervjuerna är just att uppdelningen av klinikerna och i 

synnerhet budgeten som upplevs problematisk. Av respondenterna är det endast Cizinsky 

som säger sig kunna göra förändringar i sin budget internt på kliniken. Samt Bucher som 

förklarar att hon på grund av den dyra medicineringen har två budgetmöten per år med 

möjlighet att påverka. Dock gäller det bara internt på klinikerna, och styrningen är utformad 

så att budgeten även internt på kliniken fördelas högre upp i hierarkin. Samtliga respondenter 

menar att det är näst intill omöjligt att förflytta medel mellan kliniker även om det skulle 

förbättra flödet i processen. Intressant är att respondenterna refererar själva till detta på 

samma sätt, ”stuprörstänk”, det verkar alltså som att respondenterna har definierat ett ord 

för att diskutera just denna problematik. Den enda positiva kommentaren om svårigheten i 

att omfördela resurser kommer från neurologiska kliniken som tror att det kan bidra till en 
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stabilitet till vårdprocessen och att det är en verksamhetschefs ansvar att ta upp och jobba 

med problematiken även om det som Gunnarsson säger ”finns en tröghet” uppåt i leden. 

Utöver budgetering av verksamheterna har Region Örebro län som uppgift att sätta upp mål 

och riktlinjer för verksamheten, ansvara för den strategiska planeringen för en hållbar 

utveckling, leda utvecklingsfrågor samt följa upp verksamheten både ekonomiskt och i övriga 

beslut. Alla dessa delar finns med i Malmi och Browns (2008) figur för Management control 

systems as a package (Se figur 1, s. 12). Sett till Region Örebro läns (2016) formulering om 

kvalitetsarbete så ser det ut som att verksamheten är designad enligt ett horisontellt 

perspektiv:  
Kvalitetsarbetet består i att vi systematiskt avläser, reflekterar över och förbättrar 

verksamheterna. Syftet är främst utveckling, men också att kontrollera att resultat, processer 

och förutsättningar ligger på avsedd nivå. Kvalitetsmätningar genomförs kontinuerligt med syfte 

att hitta förbättringsmöjligheter utifrån patienternas erfarenheter och upplevelser. 

 

Denna formulering överensstämmer med Grönroos (2011) och Vargo & Lusch (2004) 

formulering om att den horisontella organisationen bygger på en styrning som är inriktad på 

relationen till kunden, eller i detta fall, patienten. Däremot saknas en del av förutsättningen 

för att kalla det horisontell styrning, för att kalla det horisontell styrning måste organisationen 

designas efter processerna (Chenhall, 2008; Grönroos, 2011; Vargo & Lusch, 2004). Ett annat 

faktum som påvisar den vertikala styrningen är den tidigare nämnda modellen för 

ansvarsfördelning som sker på verksamheter utefter budget. För att en organisation ska ha 

en horisontell struktur ska ansvar fördelas utefter processerna (Chenhall, 2008). Däremot 

delas ansvar oftare upp på det viset eftersom det är lättare för chefer att hantera fasta 

fördelningar är ansvar fördelat i öppna nätverk (Pettersen & Solstadt, 2015).  Det är inte 

omöjligt att det finns tecken på styrning som kan kallas horisontell men det är inte så USÖ i 

grunden är uppbyggt vilket klargörs i rubrikens första stycken. Det saknas även 

ekonomistyrsystem som kan argumenteras är av horisontell art, exempelvis ABC eller BSC, 

något som tyder på att USÖ:s strategi inte är av horisontell natur (Chenhall, 2008). Pettersen 

& Solstadt (2015) menar även att mätning av prestationer som rapporteras i hierarkiska led 

uppmuntrar vertikal styrning. 

 

Både Malmi och Brown (2008) samt Merchant och Van der Stede (2012) förespråkar den 

bredare definition av ekonomistyrning där alla sätt att försöka påverka beteende hos 

personalen som ekonomistyrsystem vilket även Region Örebro län gör genom policyer och 

andra styrande dokument. Ett annat exempel på att påverka verksamheten på USÖ är 

kömiljarden, eller tillgänglighetsindikatorn som den kallas nu, där monetära inicitament finns 

att klara av vissa uppsatta mål, även det en typ av vertikal styrning (Malmi & Brown, 2008).   

Detta kan även motiveras av att det är en mätning som sker i vertikala led (Pettersen & 

Solstadt, 2015). Inkluderingen av policy och riktlinjer gör sig också gällande sett till vad 

Cizinsky berättar om hur det finns riktlinjer för hur och var en patient ska söka vård. 

Riktlinjerna är utformade för att passa den funktionsindelning som sjukvården bygger på. En 

patient som befinner sig på kardiologiska kliniken ska enligt regelverket hänvisas till 
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vårdcentral eller akutmottagning för att få vård vid ”rätt funktion”. På liknande sätt beskriver 

Gunnarsson hur ledningen sätter upp riktlinjer för prioritering och exemplifierar med den 

avancerade Parkinsonbehandlingen som har hög prio även om det resulterar i en växande 

väntelista till behandling.  

 

Utöver detta så tar alla respondenter upp budgetering och satsningen på IT system. De menar 

att själva systemen som USÖ använder inte är designade för processen och att de saknar 

samordning. Eftersom satsningar på IT systemen hanteras centralt i budgeteringen och inte 

designas för att passa de horisontella processerna utan vertikala funktioner bör även det ses 

som en vertikal styrning (Chenhall, 2008; Grönroos, 2011; Pettersen & Solstadt, 2015; Vargo 

& Lusch, 2004). I tillägg så utförs beslutsfattandet i en nivå som inte verksamhetscheferna har 

någon möjlighet att påverka. Något som resulterar i att de blir svårhanterliga för 

verksamheterna. Att journaler och mätning av kvalitet inte går hand i hand, att olika delar av 

sjukhuset, samt olika sjukhus, kan ha olika journalsystem etc. Detta är en motsats till ett 

informationssystem som är horisontellt designat och bygger på lateral kommunikation 

(Pettersen & Solstadt, 2015) och som möjliggör processen att arbeta värdeskapande 

(Chenhall, 2008). Istället för att möjliggöra för verksamheten att hantera patienter som rör 

sig mellan olika kliniker, försvårar det spridningen av information i horisontella led, när 

informationen måste flyttas uppåt till ett annat system och översättas eller alternativt åter 

manuellt införas i nästa system. Öhrling beskriver hur detta kan skapa problem när ny 

personal inte kan byta verksamhet eller sjukhus utan att först få en upplärning i vilket system 

det är som används. Samt att systemen utför mätningar av saker som kräver en kunskap om 

process och verksamhet men att det är något som inte är inbyggt i systemet.  

 

Vertikal styrning kommer även i form av mätningar (Malmi & Brown, 2008; Merchant & Van 

der Stede, 2012) för att använda som beslutsunderlag,  vilket alla verksamhetschefer anser 

vara bra då det bidrar till bättre kunskap. Dock påpekar de vikten av att mäta på rätt sätt och 

mäta de väsentliga delarna, vilket även teorin kring processorientering säger (Chenhall, 2008; 

Kohlbacher, 2010). På samma sätt som med IT systemen behöver mätningar göras med 

inriktning på processen för att vara värdeskapande och processorienterade. Dock utförs de 

flesta mätningar i samma vertikala led och inte längs med vårdprocesserna bortsett från 

vårdgarantin som mäter förloppet i den inledande delen av processen. Annars mäts 

tillgänglighet och andra kvalitetsmått rakt ner mot kliniken. Ett av dessa exempel är det 

Bucher tar upp att mätningen av behov av kompetens riktas mot klinikerna och inte mot alla 

kliniker samlat. Eller Gunnarssons exempel om den avancerade behandlingen där fokus ligger 

på diagnostisering men ingen hänsyn tas till möjlighet till behandling. Eller tillgängligheten på 

IVA som Sandin tar upp där mätningen utförs utan hänsyn till resten av verksamheten och när 

beläggningen är som störst. 
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5.1.1 Upplevd vertikal styrning  

Under intervjuerna och frågor om den vertikala styrningen på USÖ påtalar respondenterna 

att mängden administration är mycket påtaglig och växande. I kombination med detta så 

upplever de en centralisering av beslutsfattandet och förmågan att påverka. Sandin 

spekulerar i att det har att göra med den ansträngda ekonomi som sjukvården verkar under. 

Cizinsky upplever att det resulterar i en minskad förståelse för verksamheten som leder till en 

cementering eller ett avstånd mellan den operativa och administrerande verksamheten. 

Gunnarsson beskriver det som att det beslutas om att en mängd administrativa sysslor ska 

utföras utan att det är genomtänkt vem som ska ta ansvar för det. Något som resulterar i att 

arbetet skjuts ut på läkare och sköterskor. Cizinsky upplever även att det tilltagande 

administrativa arbetet inte tillför något till processen utan endast agerar som en bromskloss 

i hanteringen av patienter. Det verkar vara något som alla verksamhetschefer i grunden är 

eniga om eftersom att samtliga poängterar att mätningar och annat som utförs kräver en 

medicinsk kunskap och en kunskap om verksamheten. Sandin menar att det skulle behövas 

en controller som kontrollerar den data som matas in i systemet för att säkra att den faktiskt 

är representativ. Här menar Cizinsky också att det i nuläget samlas in så mycket data och 

utförs så mycket mätningar att det inte är hanterligt eller förståbart längre på grund av hur 

all data kategoriseras. Det hon menar är att sättet datan hanteras på inte möjliggör att den 

används i själva verksamheten. 

5.2 Horisontellt perspektiv 

Under denna rubrik kommer vi huvudsakligen avhandla den processorientering i form av Lean 
som existerar på USÖ. Detta kommer slutligen att knytas till den femte lagen inom TSEF, 
scientific methods, som syftar till att produktiviteten och ledtiden förbättras med hjälp av 
vetenskaplig metod. Denna lag behandlas i detta avsnitt eftersom den inte riktar sig mot 
processerna i sig utan har ett mer övergripande fokus. 
 
Att definiera patientflödet och kartlägga vårdprocesser specifikt visade sig vara mindre 

konkret än förväntat. Av verksamhetscheferna var det bara Kärl och Thorax som kunde 

beskriva ett ”normalt” vårdflöde och kardiologen som kunde visa upp en processkarta för ett 

enskilt ingrepp. Något som verkar bero på kontexten och verksamheten som utförs. Kärl och 

Thorax har ett mycket tydligare flöde av patienter in och ut eftersom verksamheten utgörs av 

operationer där patienter kommer med en remiss om vilken operation som behöver göras, 

till skillnad mot exempelvis reumatologen där patienten kommer med en remiss för att sedan 

om det fastställs en diagnos bli knuten på livstid till avdelningen. Det samma gällde 

neurologen som behandlar patienter med Parkinson och MS. En annan anledning till att det 

är svårt att definiera processerna är hur de kommer till de olika verksamheterna, Kärl och 

Thorax tar nästan bara emot patienter via remiss medan de andra klinikerna tar emot 

patienter från många olika håll exempelvis remiss från annan avdelning, självskriven remiss, 

akuten, eller som medicinska kliniken som kan ta in en patient från en annan klinik för 

behandling under en kort period. I teorin benämns styrning i horisontella led som anpassade 
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efter processen, värdekedjan samt aktiviteter för att knyta dessa till kostnader och strategi 

(Chenhall, 2008). Exempel på detta menar Chenhall (2008) är ABCM och BSC som kan fungera 

som verktyg för horisontell styrning. Ingen av dessa eller något liknande system för att länka 

strategi till mätningar och styrning kan identifieras från den insamlade empirin. Det tydligaste 

exemplet som är kopplat till processen ter sig vara vårdgarantin som sätter gränser för 

ledtider i processen. Det är kopplat till vårdflödet från att en individ tar kontakt med 

primärvården till att behandling påbörjas. Det kan även tänkas vara hjälpsamt i att identifiera 

flaskhalsar (Kastberg & Siverbo, 2013; Paulsson, 2014). Dock hanterar bara vårdgarantin den 

inledande fasen fram till beslut om behandling, alltså fram till att patienten kommer till 

klinikerna från första kontakt. Ledtiden för patienten slutar inte där, utan först när patienten 

är färdigbehandlad även om det förloppet kan vara mycket långt och involvera återbesök. 

 

Det horisontella perspektivet, eller processorientering på USÖ består av arbete med Lean, där 

arbetet främst sker genom förbättringar i processerna med patientfokus med syfte att 

förbättra processerna och kvaliteten. Chenhall (2008) menar på att Lean är ett sätt att arbeta 

processorienterat inom en organisation. Det fokus USÖ har går även att koppla till de punkter 

som tas upp av Kollberg, Dahlgaard och Brehmer (2006) samt Joosten, Bongers och 

Janssen(2009) som att arbeta med identifiering av kundvärde, värdeflöden och eliminering av 

slöseri samt att de arbetar med att utveckla processerna. Dessa principer från Lean har stark 

koppling till TSEF och de fem lagarna där ett snabbt och jämnt flöde ligger i fokus för att 

förbättra ledtiden. Eliminering av slöseri samt ständiga förbättringar inom processerna 

handlar om att få bort icke-värdeskapande arbete och minska variation (Schmenner & Swink, 

1998; Fredendall et al., 2009; Devaraj et al., 2013). Ingen av verksamhetscheferna vi talar med 

lägger någon vikt vid Lean som filosofi eller tankesätt vad gäller flödesarbete, styrning eller 

processer. Enligt dokumentet Lean på USÖ bör sjukhuset vara inne i en fas som involverar alla 

chefer i Lean arbetet med stöd från Lean coacher, dock är Leangruppen på sjukhuset 

avvecklad, men personalen fortsätter som tidigare utbildas i Lean för att lära sig jobba 

flödesorienterat på golvet. Verksamheterna är indelade i professionella silos (stuprören), 

respondenterna talar om sig själva som uppdelade i stuprör efter funktion. Att sjukhuset 

satsar på Lean samtidigt som verksamhetscheferna inte kopplar processarbete med Lean 

tyder på en svag koppling mellan strategi och utvecklingsprogram. Strategin ska hjälpa till att 

utveckla de för kunden bästa processerna (Chenhall, 2008), men i USÖ:s fall verkar det saknas 

en koppling mellan övergripande strategi och verksamhet något som i så fall blir en barriär 

för att jobba med processerna (Hellman et al, 2015; Fältholm & Jansson, 2008). Ett annat sätt 

att styra horisontellt är interaktiv styrning med samordning och kommunikation lateralt över 

funktionsindelningarna (Kastberg & Siverbo, 2013; Pettersen & Solstadt, 2015). Vad vi kan se 

finns det i perioder eller vid tillfällen en samordning mellan de olika verksamheterna men 

eftersom det finns en stark efterfrågan på mer lateral rörlighet och sammankoppling och en 

tydlig bild av funktionsavdelning så verkar den interaktiva styrningen vara svag.  
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Däremot verkar det som att ett flödesarbete existerar internt på klinikerna sett till exemplet 

med pacemakerflödet på Kardiologen och flödesarbetet på Kärl & Thorax där personalen på 

eget initiativ kartlägger mindre processer eller aktiviteter inom klinikerna för att från 

patientens perspektiv finna förbättringar som i sin tur lett till en reducerad ledtid och förhöjd 

kvalitet. Exemplet med pacemakerflödet är som mest tydligt där det finns en processkarta 

över aktiviteten som tydligt visar var och hur ledtiden har förkortats samtidigt som 

enkätundersökningar till patienterna bevisar att den patientupplevda kvaliteten förbättrats 

(Schmenner & Swink, 1998). Ledtiden har förkortats från 60 timmar på avdelning till att 

samma ingrepp med reducerad väntetid tar 6 timmar. Något som frigör resurser för att utföra 

fler ingrepp och tid till att behandla fler patienter samtidigt som pengar för tvätt, mat, och 

sängplats kan sparas in (Nordgren, 2009).  Dock var inte detta förbättringsarbete ett resultat 

av Lean utan tvärt om något som ledde till att Lean började implementeras på USÖ för att 

sprida kunskapen om tankesättet bakom processarbete. Något som i sin tur pekar på att 

verksamhetschefernas ledarskap och inställning ändå riktar sig mot att jobba med 

förbättringar och processtänk på avdelningarna så att det finns ett stöd på verksamhetsnivå 

vilket bidrar till en kultur som strävar efter att förbättra kvaliteten (Hines et al., 2004). Något 

som verkar saknas högre upp i organisationen, för större processer, vilket talar för att 

barriären finns på en högre nivå (Hellman et al, 2015; Fältholm & Jansson, 2008). Exempelvis 

beskriver Sandin hur han tillsammans med personalen sätter sig ner i grupp för att kartlägga 

processer för operationer och hitta sätt att förbättra produktivitet och korta ledtider. På en 

klinik har det utvecklats team som åker hem till patienter med stort vårdbehov vilket sparar 

vårdplatser och tid.  Processarbete på klinikerna har alltså en processägare, team-arbete, stöd 

från verksamhetens ledare som är kooperativ, strukturen läggs efter processen, etc. som är 

viktiga punkter för att lyckas med processarbete (Kohlbacher, 2010).  Cizinsky beskriver hur 

hon uppmuntrar personalen att tänka i banor som kan förbättra processerna ”Jag har 250 

smarta människor som jobbar och jag förväntar mig att dem ska vara smarta och ta beslut”. 

Medarbetarnas kompetens, flexibilitet och vilja är något som möjliggör processarbete 

(Chenhall, 2008).  Värt att notera är även att Cizinsky och Gunnarsson trycker på att det finns 

en komplexitet i akutvårdsprocesser som leder till svårigheter i standardisering eftersom det 

inte går förutsäga efterfrågan eller in- utflöde. Komplexiteten kan göra att den transparens 

som krävs för att jobba med processorientering och Lean inte är tillgänglig (Ballé & Régnier, 

2007). För att avrunda så verkar det inom klinikernas sfärer finnas ansatser till att arbete 

processinriktat med ett horisontellt fokus men att den vertikalt styrande designen leder till 

problematik som klinikerna inte kan lösa. 

 

Den femte lagen i TSEF talar om scientific methods (vetenskapliga metoder) (Schmenner & 

Swink, 1998; Fredendall et al., 2009; Devaraj et al., 2013). Att det inom klinikerna arbetas 

utifrån vetenskapliga metoder är en självklarhet och mycket påtagligt i det empiriska 

materialet. De vetenskapliga metoder som används rör evidensbaserad medicinsk behandling 

och är inriktade på själva behandlingen av patienten. Att det även arbetas med vetenskapliga 

metoder som rör verksamhetsstyrning görs klart redan i inledningen av arbetet. Eftersom 
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detta är ett arbete som skrivs inom fältet ekonomi och organisering ser vi istället till den 

vetenskapliga teori som används för att utöva just styrning riktad mot funktionen i 

organisationen. Att det arbetas med vetenskaplig teori även här visar sig redan i inledningen 

av arbetet samt början av det empiriska kapitlet eftersom USÖ har en målsättning om att 

förbättra produktiviteten och kvaliteten genom arbetet med Lean. Samtidigt visar 

diskussionen ovan att det verkar finnas en barriär mellan verksamhetsnivå och administrativ 

nivå som gör att det finns ett glapp i arbetet med vetenskapliga metoder som rör just styrning. 

Bland annat att Lean som metod och den ansvariga gruppen är nedlagd samtidigt som 

personalen i verksamheten fortsätter att utbildas i just Lean. Det verkar alltså som att 

sjukhuset inte konsekvent använder Lean eller processorientering för att jobba med 

produktivitet och/ eller kvalitet. Eller som Bucher uttrycker det, hon har ekonomer, 

controllers etc. men ingen som jobbar med eller förstår management. Vilket tyder på att USÖ 

inte uppfyller den femte lagen i TSEF om att arbeta med vetenskapliga metoder för att 

förbättra ledtiden. Samtidigt kommer den nedanstående analysen visa att det finns möjlighet 

till förbättringar i just produktivitet om patientprocesserna analyseras vetenskapligt med 

hjälp TSEF:s övriga lagar.   

5.2.1 Horisontellt flöde och TSEF 

Den vertikala styrningen får på ett eller annat sätt en påverkan på det horisontella flödet som 

i analysen representeras av Schmenner och Swinks (1998) TSEF och dess lagar om 

värdeskapande arbete, variation, flaskhalsar och factory focus. I den här delen av analysen 

kommer vi att genom de exempel från det empiriska materialet beskriva hur den vertikala 

styrningen påverkar patientprocessen och verksamheten med hjälp av dessa lagar.  

 

Merchant och Van der Stede (2012) menar på är budgeten som en önskad prestation som 

bestäms/sätts av Region Örebro län som verksamhetscheferna ska nå genom att anpassa 

arbetet i processerna i sin verksamhet. Dock uppger alla respondenter att exempelvis flytta 

över resurser från en del av sin budget till en annan ofta är problematiskt och svårt att få 

igenom hos ledningen och i slutändan påverkar arbetet i processerna. Detta ser vi genom 

bland annat Cizinskys exempel där de inte kan köpa in en plugg för att stoppa blödning efter 

operation utan istället låter en sjuksköterska stå och hålla tryck i 30 minuter för att hålla 

budget. Cizinsky menar på att låta sjuksköterskan hålla tryck i slutändan blir en dyrare lösning 

då denne inte kan utföra andra uppgifter, att tid saknas för ett till ingrepp samma dag eller 

att lokalen blir stående. Kopplar vi det till de fem lagarna från TSEF kan vi först se att 

sjuksköterskan förlorar tid till att utföra annat värdeskapande arbete under tiden denne håller 

tryck. Det ökar även variationen i processen när det blir ytterligare en aktivitet att utföra 

istället för att stoppa in en plugg och avsluta. Lagen om factory focus innebär att ett minskat 

antal aktiviteter leder till en kortare ledtid (Schmenner & Swink, 1998; Fredendall et al., 2009; 

Devaraj et al., 2013). Slutligen uppstår det också en flaskhals när processen stannar och 

sköterskan är låst till att stå och hålla tryck. Det går inte att påbörja en ny process eftersom 

platsen och sköterskan hålls upptagna. Det resulterar i att ledtiden förlängs samtidigt som 
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kostnaderna ökar i det långa loppet och sjuksköterskan inte kan utföra något mer 

värdeskapande arbete under tiden. En av punkterna i Region Örebro Läns indelning av kvalitet 

är att patienten ska få rätt läkemedel. Rätt läkemedel kan dock diskuteras eftersom båda 

sätten behandlar patientens åkomma men här handlar det snarare om vilket läkemedel som 

är mest rätt. Det går även att argumentera för att ledningen har ett kortsiktigt tankesätt som 

Emiliani (2006) menar kan uppstå då tankesättet inom Lean och processorientering inte 

anammats och de inte ser till resultatet över en längre tid vilket skulle kunna 

förbättras. Kortsiktigheten kan även kopplas till att en involvering av patienten i processen 

leder till besparingar i resurser och förbättrad kvalitet när det lösgör tid för både 

personalen på sjukhuset och patienten (Nordgren, 2009). 

 

Öhrling menar på att uppdelningen av budget inom verksamheten och att själv inte få ta 

beslut om förflyttningar gör att de ibland inte kan använda vissa dyrare behandlingar. Vilket i 

nästa steg kan leda till att det krävs ytterligare behandling på en annan avdelning som istället 

blir mer kostsamt och förlänger vårdtiden. Som exempel tar hon upp att inte ge blod vid 

operationer, något som kan resultera i att det krävs senare i vårdförloppet på en annan 

avdelning. Detta visar hur variationen ökar när en aktivitet inte utförs på rätt plats i flödet och 

när variationen och antalet aktiviteter ökar försämras också ledtiden (Schmenner & Swink, 

1998; Fredendall et al., 2009; Devaraj et al., 2013). Att blod inte ges vid rätt tillfälle får en 

direkt påverkan på ledtiden då patientens tillfrisknande tar längre tid. Även denna 

problematik uppkommer som ett symtom av en snedfördelad budget där dålig matchning av 

resurser leder till en förlängd ledtid (Nordgren, 2009). En indelning av värdeskapande arbete 

och icke värdeskapande arbete (Schmenner & Swink, 1998; Fredendall et al., 2009; Devaraj 

et al., 2013) kunna visa fördelarna med en fördelning av resurser som ser till en längre 

process. Det skulle indikera hur arbetet som får utföras i efterhand på en patient som inte fick 

blod skulle ha kunnat undvikas om blod gavs vid första tillfälle. Alla aktiviteter som tillkommer 

som inte hade behövts utföras om patienten fick blod direkt skulle kunna anses som icke 

värdeskapande eftersom de skulle kunna undvikas. Det skulle även kunna tänkas på med hjälp 

av den fjärde lagen i TSEF om att förbättrad ledtid uppnås delvis genom att minimera antalet 

aktiviteter i en process. Ytterligare ett exempel beskriver Bucher när budgeten för läkemedel 

inte räcker till självmedicinering för patienterna utan de måste komma in för att få dropp. En 

förflyttning av resurser från personal till läkemedelsbudgeten skulle kunna frigöra mer tid för 

sjuksköterskor till värdeskapande arbete som skulle leda till att patienterna kan medicinera 

sig själva hemma. Samtidigt minskas antalet aktiviteter och variation i processen då 

patienterna inte kommer in till kliniken för medicinering som också bidrar till att minska 

flaskhalsarna i form av köer som uppstår (Schmenner & Swink, 1998; Fredendall et al., 2009; 

Devaraj et al., 2013). Vid självmedicinering integreras patienten i processen vilket är något 

som Chenhall (2008) och Vargo och Lusch (2004) menar är viktigt för en processorienterad 

organisation. 
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Sandin ser även en annan problematik kring budget då flaskhalsen kan ligga på en annan 

klinik, även här kunde han inte använda en del av sin budget för att få bort flaskhalsen på den 

andra kliniken och få ett bättre flöde i processen alltså en kortare ledtid, något som även 

skulle kunna leda till att budgetunderskottet minskade. Även Cizinsky uttrycker att detta är 

en typisk problematik som uppstår till följd av det sättet budgeten uppdelas på. I detta fall 

kan alltså problematiken kopplas till smal cybernetisk styrning (Malmi & Brown, 2008) i form 

av budget. Budgeten delas in i smala rör för att fördela ansvar (Kastberg & Siverbo, 2013), i 

USÖ:s fall ansvar för kostnader (Hellman et al., 2015; Kastberg & Siverbo, 2013 Paulsson, 

2014). Indelningen motarbetar behovet av samordning och koordinering i processen eftersom 

strukturen inte stödjer processorientering (Fältholm & Jansson, 2008; Hellman et al., 2015; 

Kohlbacher, 2010). Uppdelningen av budget på klinikerna medför en stelhet som inte tar 

hänsyn till en process som rör sig i sidled över flera kliniker. Denna problematik ser även 

Gunnarsson som tycker att funktionsindelningen gör att det är svårt att se vem som har 

ansvaret för en patient i processen och fortsätter att hans verksamhet är en del av en större 

process vilket är viktigt att tänka på vid förbättringsarbetet. Den tredje lagen i TSEF 

(Schmenner & Swink, 1998; Fredendall et al., 2009; Devaraj et al., 2013) påtalar flaskhalsar 

som en bidragande orsak till ökade ledtider. Ovan beskrivs det hur det skulle gå att jämna ut 

en flaskhals genom att flytta resurser mellan kliniker för att åstadkomma ett smidigare flöde. 

Den ena kliniken upplever för hög arbetsbelastning med hög efterfrågan och hinner inte med 

medan nästa klinik eller steg i processen får en brist på arbete. En förflyttning av budgeterade 

medel skulle bidra till att jämna ut flödet och minska variationen i efterfrågan och förkorta 

ledtiden. Det utjämnade flödet skulle i sin tur göra att de som hade brist på arbete slipper stå 

sysslolösa och på så sätt bidra med värdeskapande arbete för patienterna. Här får den 

vertikala styrningen en direkt negativ inverkan på ledtiden i processen när det inte är möjligt 

för enhetscheferna att själva ta beslut om att flytta resurser när de ser en möjlighet att 

förbättra flödet. Kohlbacher (2010) och Fältholm & Jansson (2008) lyfter fram betydelsen av 

att processerna integrerar med varandra inom sjukvården som blivit alltmer specialiserad och 

differentierad vilket kräver ett större samarbete mellan klinikerna, något som till stor del 

verkar saknas på USÖ. 

 

På likartat sätt beskriver Gunnarsson och Bucher en problematik då de behöver andra 

specialiteter som en kardiolog eller dietist på avdelningen för att träffa patienten vid samma 

tidpunkt. Där saknas det pengar i budgeten för avdelningen samtidigt som ledningen inte ser 

behovet av att anställa exempelvis en dietist till för att täcka upp den verkliga efterfrågan som 

hamnar ”mellan” verksamheterna eller stuprören. Gunnarsson anser att en uppdelning i för 

många små stuprör leder till sårbarhet och patienten blir lidande och flera kompetenser 

samlade på kliniken samt breddande av stuprören skulle bidra till att överbrygga många 

problem. Schmenner och Swink (1998) menar på att variation i efterfrågan även är en del som 

påverkar hur snabbt och jämnt ett flöde är. Här syns det tydligt att budgetindelningen mellan 

verksamheterna, som skapar de olika funktionerna eller stuprören, orsakar variation och ett 

ökat antal aktiviteter då patienten måste komma in på ett nytt besök för att träffa en läkare 
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till för en annan åkomma och med flera besök bildas även mer köer och kan leda till 

flaskhalsar. När patienten måste komma in på nytt besök krävs det administrativt arbete för 

att boka in besöket som kan tolkas som icke-värdeskapande arbete, som inte hade behövts 

om patienten hade fått träffa flera specialiteter vid ett och samma tillfälle. Merarbetet i sig 

ökar antalet aktiviteter och variationen i processen. (Schmenner & Swink, 1998; Fredendall et 

al., 2009; Devaraj et al., 2013). Detta kan bero på att det saknas en processansvarig över hela 

processen som är en viktig faktor för att lyckas med processorientering (Chenhall, 2008; 

Kohlbacher, 2010; De Souza & Pidd, 2011).  Även att jobba i team, som Chenhall (2008) och 

Kohlbacher (2010) betonar är viktigt skulle kunna motverka detta då flera kompetenser 

samlas i samma team och jobbar tillsammans i processen så att rätt kompetens finns 

tillgänglig när den behövs. Samtidigt går det att se att USÖ inte mäter efterfrågan i ett 

horisontellt perspektiv med processen i fokus utan endast verkar se efterfrågan utifrån de 

vertikala funktionerna som finns på sjukhuset. På medicinkliniken har de börjat med ett 

projekt där de schemalägger andra specialiteter på avdelningen för att ge patienterna den 

vård de behöver utan att de behöver flyttas till en annan avdelning, vilket bidrar till en ökning 

av värdeskapande arbete. Dock verkar detta bero på att den medicinska kliniken har ett stort 

samarbete dagligen med många andra klinker och liknande initiativ är inte lika tydligt hos de 

andra verksamheterna. Öhrling nämner även själv att det är för dålig kommunikation mellan 

klinikerna på grund av ”stuprören”.  

 

Inom alla verksamheter på USÖ sker mätningar bestämda från vertikalt håll, som är en del av 

den cybernetiska styrningen (Malmi & Brown (2008),  samt egna mätningar i någon form. De 

egna mätningarna utför de inom verksamheterna bland annat för att kunna visa och 

argumentera för ledningen varför vissa större förändringar behöver göras samtidigt som det 

ligger till grund för det egna förbättringsarbetet inom processerna. Bland annat har vi Sandins 

två exempel där mätningar från vertikalt håll sker på ett felaktigt sätt, det första är 

beläggningen på IVA (intensivvårdsavdelningen) samt infektionsfrekvensen efter operation 

på kärl-thoraxkliniken. De mätningarna i exemplen leder till att resurser läggs på fel områden 

eller flyttas från ställen där de behövs. Exempelvis på IVA, där ledningen tycker de har för 

mycket personal medan det i verkligheten behövs mer eller att ledningen missar 

förbättringsmöjligheter som är nödvändiga för patienterna då de i vertikalt led inte besitter 

rätt kunskap när de utformar mätningarna. På liknande sätt går det att se ledningens 

okunskap angående infektionsfrekvensen på kärl-thorax där verksamhetens egna mätningar 

visar upp ett annat resultat än ledningens som sedan ligger till grund för förbättringar ur ett 

patientperspektiv. När mätningarna utförs på ett sätt som inte ger ett korrekt resultat och 

ytterligare mätningar måste utföras på kliniknivå påverkas antalet aktiviteter på så sätt att de 

ökar. Samtidigt blir det fler moment att utföra i processen vilket leder till en ökad variation. 

Behovet av en extra mätning för att få korrekta siffror leder till dubbelarbete, när det behöver 

utföras en extra mätning från kliniken för att få ett säkrare resultat så är inte den första 

mätningen att anse som värdeskapande arbete om den inte tillför något värde till processen 

(Schmenner & Swink, 1998; Fredendall et al., 2009; Devaraj et al., 2013). Finns det en 
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kunskapsbrist om problematiken hos ledningen kan det resultera i att arbete prioriteras på 

annat än att se över och förbättra processer där behovet finns (Kohlbacher, 2010). I tillägg till 

detta så får ledningen för sjukhuset information i form av felaktiga siffror som riskerar leda 

till snedfördelning av resurser. I exemplet med beläggningen på IVA där ledningen ville 

förflytta personal då de ansåg att de hade för stor personalstyrka, en förflyttning som skulle 

skapa en flaskhals. Den första mätningen påverkar alltså ledtiden med en ökad variation och 

antal aktiviteter samtidigt som den ena aktiviteten kan anses som icke värdeskapande, vilket 

enligt TSEF betyder en försämrad ledtid (Schmenner & Swink, 1998; Fredendall et al., 2009; 

Devaraj et al., 2013). 

 

Som nämnt tidigare upplever alla verksamhetschefer att de systemen de arbetar i är alldeles 

för dåliga, att de inte samarbetar med varandra och skapar dubbelarbete. Bland annat 

Gunnarsson, Sandin, Cinzinsky och Öhrling menar alla på att de nationella kvalitetsregister 

som finns är krångliga och gör att dokumentationen behöver fyllas i både i patientjournalen 

samt i dessa register. Gunnarsson fortsätter med att det föds dokumentation som i slutändan 

faller på vårdpersonalen att hantera. Dubbeldokumentationen beror även på att IT systemen 

inte kan kommunicera och skiljer sig mellan olika sjukhus och verksamheter. Samt att journal 

och kvalitetsmätningar inte kan föras in i samma system. Gunnarsson och Öhrling ser även en 

annan sida av dokumentationen där man av rädsla för anmälningar mot sig istället 

överrapporterar som ett sätt att gardera sig vilket stjäl tid från patienterna, framförallt sker 

det när patienterna förflyttas mellan olika kliniker som resultat av funktionsindelningen.  Den 

tiden som läggs på överrapportering och leder till risk för informationstapp gör att de får börja 

om dokumentationen på nästa klinik. Bucher har ett exempel där läkaren fyller i en lapp för 

att avsluta en patient som sedan skickas vidare till någon som ska fylla i uppgifterna i datorn, 

vilket enligt henne leder till 100 % spill då läkaren borde kunna fylla i detta direkt i datorn.  I 

alla exemplen ovan skulle allt dubbelarbete och överrapportering enligt TSEF anses som icke-

värdeskapande arbete då det inte bidrar till ett jämnare flöde (Schmenner & Swink, 1998; 

Fredendall et al., 2009; Devaraj et al., 2013). De ökar även variationen för personalen genom 

att de måste fylla i uppgifterna på två olika ställen som tar tid och leder till ökade köer och i 

slutändan flaskhalsar (Ibid). Det kan även tänkas att  bristen i informationsflödet i sig utgör 

en flaskhals som i varje steg mellan kliniker innebär ett stopp i flödet. Flaskhalsen består inte 

av ett ojämnt flöde av patienter men bristen på information gör att patienten inte kan 

behandlas direkt eftersom flödet av information och patienter inte är synkroniserat. 

Tillsammans visar det att den fjärde lagen om factory focus motverkas, strävan efter att 

minska aktiviteter i processen. Eller annorlunda uttryckt att göra saker som kan göras 

samtidigt, samtidigt. Något som skulle kunna motverka detta vore om IT-systemen som enligt 

den processorienterade teorin var sammankopplade och integrerade genom hela sjukhuset 

(eller regionen, eller hela landet) (Kohlbacher, 2010). Det skulle det bidra till att minska 

antalet aktiviteter och variation och underlätta flödet av information mellan både avdelningar 

och regioner och leda till att det blir mer tid över för värdeskapande arbete. När systemen 

inte kommunicerar med varandra och information måste flyttas mellan två system så utgör 
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själva systemet en flaskhals för processen. Enligt TSEF där allt arbete som inte skapar värde 

bör elimineras går det att diskutera om de mätningar som utförs på USÖ är värdeskapande 

eller ej. Mätningarna i sig ska ligga till grund för beslut samt öka kunskapen om olika 

sjukdomar vilket anses som värdeskapande. Dock leder den till mer dokumentation, vilket i 

nuläget faller på läkare och sjuksköterskor, som tar tid från patienterna och då inte skapar 

värde för patienterna samt ökar ledtiderna (Schmenner & Swink, 1998). Just i USÖ:s fall går 

det från det empiriska materialet se att dokumentationen av mätningarna inte alltid sker på 

ett korrekt sätt och således kan leda till snedvridna siffror vilka används som beslutsunderlag. 

Detta verkar uppstå  på grund av den kommunikationsbrist som finns mellan ledningen och 

verksamhetsnivån, som De Souza och Pidd (2011) tar upp som ett hinder, och gör att 

mätningarna inte heller kan ses som värdeskapande då de på verksamhetsnivå inte förstår 

vikten av att dokumentera på rätt sätt. Bucher noterar på ämnet att personalen anser att 

brister i system för rapportering gör att personalen upplever att det stjäl tid från patienterna 

och då leder till dålig kvalitet på rapporteringen. 

 

Riktlinjer och policys är en del av det Malmi och Brown (2008) benämner som administrativ 

styrning. Gunnarsson beskriver bland annat riktlinjer från nationellt håll där de bestämmer 

att det ska prioriteras att diagnostisera patienter där en ny avancerad behandling av 

Parkinson finns tillgänglig. Riktlinjerna leder till att fler patienter diagnostiseras men den 

mottagningen som utför behandlingen inte klarar av den ökade efterfrågan på behandlingen. 

Det går att argumentera att ledningen inte ser till hela processen (Chenhall, 2008; Vargo & 

Lusch, 2004; Kohlbacher, 2010) och i det här fallet blir det en variation i efterfrågan för 

behandlingen som påverkar processen. Själva riktlinjen, att man ska börja fokusera på 

diagnosen, går att tolka som en ökning av aktiviteter då kraven på vårdpersonalen ökar för 

att leta efter vissa symtom. Det verkar som att rätt kunskap inte finns hos beslutsfattarna 

(Kohlbacher, 2010) och de inte inser vilken ökning och variation på efterfrågan som sker och 

vilken kapacitet som behövs för att hantera ökningen i processen. Istället skapas en flaskhals 

hos de som utför den nya behandlingen och flaskhalsar i en process limiterar vad som kan 

presteras och en process kan aldrig fungera bättre än sin svagaste länk (Schmenner & Swink, 

1998; Fredendall et al., 2009; Devaraj et al., 2013). Cizinsky tar även upp ett exempel där 

riktlinjer påverkar arbetet i processen då patienter som är på avdelningen känner att något är 

fel med hjärtat så ska personalen hänvisa dem till vårdcentralen för undersökning och 

behandling istället för att undersöka dem på plats. Det går att koppla till den vertikala 

styrningen då det är ett sätt för ledningen att försöka styra personalens beteende i form av 

riktlinjer eller arbetsfördelning. Under den tid det tar för patienten att få tid på vårdcentralen 

kan hjärtat börja slå normalt igen och att ingen diagnos ställs. Det här påverkar både 

patienten och flödet, ställs inte rätt diagnos sker inget värdeskapande arbete, samtidigt som 

väntetiden ökar. Något som kunde undersökts snabbt på plats skapar istället köer och 

flaskhalsar på vårdcentralen samtidigt som det blir en variation i efterfrågan för tjänsten på 

vårdcentralerna (Schmenner & Swink, 1998; Fredendall et al., 2009; Devaraj et al., 2013). 
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Då USÖ är en offentlig verksamhet är inte belöningar och kompensation, som Malmi & Brown 

(2008) inkluderar i paketet för ekonomistyrnin, något som är vanligt förekommande. Dock 

finns exemplet med kömiljarden, eller nuvarande tillgänglighetsindikatorn, där ekonomiska 

medel är kopplade till resultatet som sjukhuset presterar i form av väntetid för nybesök. Enligt 

Bucher ledde det fokus som lades på nybesök att tillgängligheten för återbesök blev sämre 

där det kan finnas patienter med ett större medicinskt behov, hon har flera exempel på 

patienter som inte fått komma på återbesök och påverkats negativt. Det här är ett 

typexempel där de måltal som finns inte ser till hela processen (Kohlbacher, 2010) och 

motverkar själva meningen med processorientering inom sjukvård där genomloppstiden är i 

fokus (Hellman et al., 2015). Här flyttas flaskhalsen från första till andra instansen i processen 

vilket enligt TSEF och lagen om flaskhalsar inte leder till en minskad ledtid (Schmenner & 

Swink, 1998; Fredendall., et al, 2009; Devaraj, Ow & Kohli, 2013). Vad vi kan se så har 

kömiljarden inte gett upphov till påverkan på variation eller antalet aktiviteter som utförs 

utan endast flyttat flaskhalsen till en senare del av processen.  

5.3 Produktivitet och kvalitet 

Budgetering som en del av den vertikala styrningen uppdelas inte bara efter kliniker utan även 

efter specifika ändamål. På kliniknivå utgör detta en problematik när det styr vilken 

behandling som patienten kommer att få. I flera exempel visar vi hur detta förlänger ledtiden 

och endera bidrar till slöseri eller förhindrar personal att utföra värdeskapande arbete. Allt 

detta på grund av att variationen och antalet aktiviteter ökar. När ledtiden förlängs så 

försämras produktiviteten (Schmenner & Swink, 1998). Tiden är även en viktig aspekt för den 

kund/ patient -upplevda kvaliteten (Grönroos & Ojasalo, 2004; Nordgren, 2009; WHO, 2006). 

Nordgren (2009) menar att en del av den patientupplevda kvaliteten är att involvera 

patienten i processen och i åtminstone ett av fallen hindrar uppdelningen av budget just 

detta. Något som i överensstämmelse med vad Nordgren (2009) säger skulle frigöra resurser 

samt öka kvaliteten för patienten som kan utföra en del av behandlingen själv istället för att 

besöka sjukhuset. Alla besöken tar i sin tur upp tid från sjukhuset som får en minskad 

produktivitet. Sett till Lillranks (2015) lilla q och stora Q så får patienten samma effekt av de 

olika behandlingarna, den medicinska kvaliteten förblir därmed konstant. Samtidigt så 

påpekar han att upplevelsen är subjektiv och i så fall skulle kvaliteten bli bättre för patienten 

om den slapp besöka sjukhuset för varje behandling.  

 
Exempel visar sig också där budget i kombination med funktionsindelning påverkar 

produktiviteten. När en process suboptimeras på grund av att flaskhalsen ligger på en annan 

klinik så tillåter inte indelningen att pengar flyttas över. Flaskhalsar resulterar i ett ojämnt 

flöde som inte kan röra sig snabbare än flaskhalsen och försämrar produktiviteten 

(Schmenner & Swink, 1998; Fredendall et al., 2009; Devaraj et al., 2013). Suboptimeringen 

består av en oförmåga att ägna tiden åt värdeskapande arbete på grund av det ojämna flödet. 

När ledtiden förlängs försämras den upplevda kvaliteten för patienten (Grönroos & Ojasalo, 

2004; Nordgren, 2009; WHO, 2006). Funktionsindelningen leder även till att den samlade 
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efterfrågan hamnar i skugga. Eftersom tillgänglighet mäts i vertikala led mot klinikerna så 

upptäcks inte det samlade behovet av vård. Patientens vårdflöde förlängs då en multisjuk 

patient behöver besöka flera kliniker vid flera tillfällen för att få rätt behandling. Detta 

påverkar variationen och antalet aktiviteter i processen samtidigt som det skapar en 

köbildning i kombination med administrativt arbete varje gång patienten måste flyttas i 

systemet. Större variation och fler aktiviteter förlänger ledtiden som får en negativ påverkan 

på produktiviteten (Schmenner & Swink, 1998). Den längre ledtiden är, som tidigare nämnt, 

något som även påverkar den patientupplevda kvaliteten (WHO, 2006; Nordgren 2009). Enligt 

Lillrank (2015) kan stora Q påverkas då väntetiden förlängs på grund av informationstapp och 

att de får börja om från nytt när patienten flyttas mellan avdelningar. Väntetid är något som 

Lillrank (2015) menar påverkar lilla q i form av patientsäkerhet. Enligt Bucher kan vissa 

sjukdomar förvärras då patienten får vänta på behandling, vilket förflyttningarna mellan 

kliniker kan leda till.  

  
 
I de exempel kring måltal och mätningar verkar det saknas en förståelse för verksamheten 

uppe i ledningen där dessa utformas. Det tvingar de i verksamheten att utföra egna mätningar 

vilket leder till ökade aktiviteter och mer variation i processen som skapar förlängda ledtider 

och gör att produktiviteten minskar (Schmenner & Swink, 1998). På IVA ville ledningen dra 

ner på resurser då deras mätningar visade att beläggningen var lägre än den egentligen var, 

det hade gjort att personalen inte hunnit med lika många patienter och lett till ökade 

väntetider som påverkar kvaliteten negativt (WHO, 2006; Nordgren, 2009). Vid mätning av 

infektionsfrekvensen på kärl-thorax såg ledningen genom sina mätningar inget behov av 

förbättringar. Medan de på verksamheten med sina mätningar som underlag kunde minska 

infektionsfrekvensen genom att ändra i arbetssättet vilket leder till en ökad kvalitet för 

patienten. Något som missades på grund av okunskap kring vårdflödet från vertikalt håll där 

mätningarna utformas (Kohlbacher, 2010) och påverkar patientkvaliteten negativt samt 

motsäger USÖ:s egna definition av kvalitet där patienten ska få högklassig medicinsk 

behandling. Det går även emot att vården ska vara vetenskapsenlig och grundas på beprövad 

erfarenhet (www.vardforbundet.se).  

 
Samtidigt ligger mätningarna till grund för beslut och används som underlag för att utveckla 

vården, och registreras inte dessa på ett korrekt sätt kan det leda till beslut som har negativ 

effekt på produktivitet och kvalitet. Bucher anser det här vara ett problem då personalen 

tycker att registreringen är något som stjäl tid från patienterna. Här tycks det vara dålig 

kommunikation från ledningens håll (De Souza & Pidd, 2011) i varför mätningarna utförs och 

varför de är viktiga att göra på ett korrekt sätt. Något som går emot vårdförbundets definition 

av kvalitet där pålitlighet och trovärdighet är två av faktorerna (www.vardforbundet.se).   

Siffrorna kan då vara missvisande och påverka både lilla q då den förhandsinformation som 

ligger till grund för kvalitetsmätningar inte stämmer och kan leda till att en patient får felaktig 

eller sämre behandling som i slutändan påverkar stora Q (Lillrank, 2015).  



77 
 

 
I fallet med kömiljarden går det att diskutera om beslutet går i linje med den definition av 

kvalitet som ska utgå från vårdtagarna och ha patienten i fokus (www.vardforbundet.se; 

Edström, Svensson, & Olsson, 2008; Chenhall, 2008; Vargo & Lusch, 2004; Grönroos, 2011). 

Det går även enligt Lillranks (2015) diskussion om den medicinska kvaliteten (lilla q) se att de 

i vertikalt led försöker stärka den för en viss patientgrupp men att lilla q samtidigt minskar för 

en annan och i slutändan kan påverka den upplevda kvaliteten (stora Q). I vilket fall så syftar 

den till att minska kötiden men samtidigt så fokuserar den endast på nybesök och jämnar inte 

ut flödet eller mäter ledtiden vilket processmått borde göra (Schmenner & Swink, 1998; 

Fredendall., et al, 2009; Devaraj, Ow & Kohli, 2013). Vilket gör att kvaliteten förbättras för 

paitenter som ska på nybesök men inte för patienter som redan är inne i ett vårdflöde. 

Kömiljarden som den ser ut syftar heller inte till flödet i vården utan endast till att få in 

patienter i processen, den är därmed inte designad efter processen eller för att minska 

genomloppstiden vilket gör att den inte ökar produktiviteten (Schmenner & Swink, 1998). 

 

Slutligen så upplever verksamhetscheferna något vi valt att kalla för tung administration och 

kopplar det till den vertikala styrningen genom utformningen av informationssystem. IT 

systemen som används på sjukhuset/ sjukhusen är inte sammanlänkade och informationen 

kan ibland inte röra sig mellan klinikerna. Verksamhetscheferna uppmärksammar att det 

satsas för lite pengar på IT system och att de lider av dålig intern integration, vilket 

uppmärksammats av Jiang (2005). Det resulterar i ett flöde av information som inte är 

synkroniserat med flödet av patienter. Detta ökar variationen, antalet aktiviteter som måste 

utföras och skapar flaskhalsar när informationen måste behandlas innan patienten kan 

behandlas. Patientens flöde får en förlängd ledtid av att informationen inte finns tillgänglig 

vilket då påverkar produktiviteten negativt. Patientkvaliteten i form av tid påverkas i linje med 

processen, vilket är negativt för kvaliteten (Nordgren, 2009; Grönroos & Ojasalo, 2004). 

Samtidigt finns det en risk för bortfall av information vilket kan riskera att även lilla q alltså 

patientsäkerheten (Lillrank, 2015) kan få negativ påverkan. I tillägg till detta så landar ett tungt 

administrativt arbete i form av dubbelarbete på klinikerna som måste utföras av läkare och 

sjuksköterskor, arbete som inte är värdeskapande för patientens hälsa och därmed kan 

klassas som slöseri eller ej värdeskapande arbete (Schmenner & Swink, 1998). 
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6. Slutsats 

Uppsatsens frågeställning är “hur påverkar vertikal styrning produktivitet och kvalitet i ett 

horisontellt perspektiv i en sjukvårdskontext”. Efter en noggrann analys av det empiriska 

materialet kopplat till det teoretiska ramverket kan vi komma till några slutsatser om 

fenomen som återkommer. Till att börja med kan vi styrka  vad Paulsson (2014) och Pettersen 

& Solstadt (2015) uttrycker, att den vertikala styrningen och strukturen utgör en barriär för 

processer och processorientering gör sig gällande i detta fall. Barriärerna består 

huvudsakligen av styrning som enligt TSEF motverkar de lagar som finns för att förbättra 

produktiviteten, så som variation, flaskhalsar, och minimalt antal aktiviteter. Samtliga 

respondenter målar upp en bild av att funktionsindelningen på sjukhuset försvårar samverkan 

mellan klinikerna. Det leder till diffus ansvarsfördelning, överrapportering och bortfall av 

information vilket i sin tur leder till ökad variation och antalet aktiviteter i processen som i 

nästa steg resulterar i onödigt långa vårdförlopp som har en negativ effekt på både kvalitet 

och produktivitet. Uppdelningen, så som den ser ut, gör även att den samlade efterfrågan av 

vård faller mellan stuprören som funktionerna utgör. Behovet av vård som finns hos 

patienterna upptäcks inte när mätningar endast sker på de olika funktionerna, men inte 

mellan dem, och budgeten är fördelad på stuprören. Detta faktum försämrar både 

produktiviteten och kvaliteten. Skulle den samlade efterfrågan kunna mätas mer korrekt kan 

även resursfördelningen ske på ett bättre sätt i vertikala led, finns det tillräckligt med resurser 

så underlättar det arbetet med processorientering både på och mellan klinikerna. För att 

återkoppla till citatet som inleder problematiseringen”[…] the best returns come to those 

organizations that tear down the silos and go horizontal” (Crawford-Cook & Applin, 2004). 

 

Även budget som fördelas i vertikala led från politisk nivå ner till verksamhetsnivå utgör ett 

problem för förbättring av processer. Samtliga verksamhetschefer har exempel eller menar 

att det uppstår problem att förbättra processerna på grund av stelheten i 

budgetfördelningen. Exemplen grundar sig i att det skulle gå att förbättra produktivitet och 

kvalitet i olika fall men att det inte låter sig göras för att resurserna är låsta till klinik och 

ändamål. Små omfördelningar skulle kunna ta bort flaskhalsar och skapa ett jämnare flöde 

vilket förbättrar kvaliteten för patienten och produktiviteten i processen. Det finns ett behov 

av en mer processorienterad och följsam budgetfördelning där verksamhetscheferna som har 

hand om verksamheten kan fördela resurser där de gör bäst nytta både inom och mellan 

avdelningarna. Budgetfördelningen som den ser ut leder till ökad variation, ökat antal 

aktiviteter och när den inte matchar så utgör den en barriär för processorientering. I 

slutändan påverkas produktivitet och kvalitet negativt av den nuvarande budgetfördelningen.  

 

Ett annat problem som uppstår som har sin grund i svag integration mellan verksamhet och 

ledning/ administration (samt olika regioner) är bristen på sammankoppling i de system som 

används för att behandla mätningar och patientinformation. Detta leder till dubbelarbete då 

samma information måste behandlas i olika system, något som i sin tur har en negativ 
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inverkan på produktiviteten. Glappet i kommunikation mellan ledning och verksamhet leder 

även till att mycket tid används till att mäta och registrera saker, samtidigt som det inte finns 

en klar plan för hur registreringen och mätningen ska utföras stjäl det tid från patienterna och 

förlänger ledtiden. Det empiriska materialet talar även för att det finns ett kunskapsglapp 

mellan verksamhet och administration som leder till att mycket administrativt arbete utförs i 

onödan. En annan problematik uppstår när mätningar utförs från vertikala led utan kontakt 

med verksamheten och måttet inte designas för att mäta vad det avser att mäta. Det bidrar 

till en skev fördelning av resurser och dålig matchning till processen. Vilket i sin tur får en 

negativ påverkar på produktivitet och kvalitet. 

 

Det kan alltså konstateras att USÖ uppvisar brister i att följa den femte lagen i TSEF kallad 

scientific methods (Schmenner & Swink, 1998; Fredendall et al., 2009; Devaraj et al., 2013). 

När vi skriver detta så menar vi inte medicinsk forskning och metod utan forskning som 

hanterar organisationsstruktur, produktivitet och tjänstekvalitet. I nuläget arbetar sjukhuset 

med Lean men gör det inte fullt ut, en mer genomgående ansträngning för att efterleva Lean 

eller TSEF skulle kunna hjälpa att fokusera på vad som bidrar till att förbättra produktivitet 

och effektivitet. Huvudsakligen ligger fokus på processer i ett större perspektiv, eftersom det 

står klart är att den smala indelningen av kliniker och verksamheter till stor del bidrar till att 

skapa barriärer för laterala processer, eller med andra ord, patientflödet. Samtidigt vill vi 

påpeka att det ter sig svårt att applicera TSEF på en så komplex verksamhet som sjukvården, 

tvärt emot vad Fredendall et al. (2009) menar. Det är möjligt att det går bra om enskilda 

behandlingar eller operationer isoleras och studeras men verkar inte vara ett komplett 

verktyg för större processer inom sjukvården. Som tidigare nämnt kunde endast en av 

verksamhetscheferna beskriva ett normalt vårdförlopp och samtliga menar på att det beror 

på vad som verkar vara en hög grad av variation och efterfrågan. Vilket kan styrka vad Ballé 

& Régnier (2007) säger om att komplexiteten i sjukvården gör det svårt att implementera 

koncept som Lean. För att  kunna anpassa teorin till sjukvården kanske det krävs ett 

komplement som hanterar sjukvårdens natur. Teori om teknisk intensitet skulle kunna vara 

ett alternativ som behandlar organisationens interna kontext där hög teknisk intensitet 

karaktäriseras av ett stort krav på anpassning efter kundens behov samt ett stort krav på 

personlig kunskap. Den förklarar att hög teknisk intensitet innebär ett behov av lyhördhet för 

kundens behov och en stor variation i efterfrågan. Samt att ett hög teknisk intensitet innebär 

svårigheter i att standardisera och att det istället ligger mer vikt på enskilda individers 

kunskaps och anpassningsförmåga mot ständig förändring i verksamheten (Lepak, Takeuchi 

& Snell, 2003). Vilket stämmer överens med att medarbetarnas kompetens, vilja och 

flexibilitet är rekvisit för en lyckad processorientering Chenhall (2008).  

 

 



80 
 

6.1 Bidrag till existerande forskning 

För det första så bekräftar uppsatsen teorin om att sjukvårdens vertikala strukturer utgör en 

barriär för processorientering av vårdflödet. Främst genom att funktions- och 

budgetindelning, så som den är utformad, hämmar möjligheterna för interaktivt samarbete 

mellan olika kliniker. Utöver detta så identifieras ett antal punkter som har en negativ 

inverkan på produktivitet och kvalitet: måltal och mätningar, tung administration, och samlad 

efterfrågan. Samlad efterfrågan är något som inte dykt upp i litteraturen, därför är det en 

extra intressant faktor som kan vara av intresse att titta på i vidare studier inom området. 

Däremot tyder analysen på att det internt på klinikerna arbetas på ett sätt som är process-

styrt, om det beror på implementeringen av Lean eller ej är svårare att tyda då många 

förändringar påbörjades innan Lean infördes. Vi anser därmed att vi uppnått vårt syfte som 

var att beskriva och generera ökad förståelse för hur vertikal styrning påverkar produktivitet 

och kvalitet i processer ur ett horisontellt perspektiv. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har haft verksamheter i fokus och intervjuerna utfördes med verksamhetschefer 

på sjukhuset, för att få ett mer generaliserbart resultat skulle det vara behövligt med studier 

som kommer ännu närmare verksamheten. Med det menar vi läkare och sjuksköterskor som 

jobbar på klinikerna, för att ta reda på om de kan bekräfta eller dementera resultatet. De 

kanske även har andra exempel där den vertikala styrningen har positiv eller negativ påverkan 

på processen. En annan vinkel som skulle vara fördelaktig för att bekräfta eller dementera 

resultatet är att studera en definierad vårdprocess, kartlägga denna och med hjälp av 

observationer, intervjuer, och mätningar skapa en djupare förståelse för vad den vertikala 

styrningen får för effekter på kvalitet och produktivitet. Detta kommer vara lättare att utföra 

inom en snar framtid då det som kallas för “standardiserade vårdförlopp” kommer att 

lanseras. Ytterligare en vinkel som kan tänkas vara intressant är att replikera studien men att 

göra det i flera vertikala led, alltså involvera områdeschef, verksamhetschef, avdelningschefer 

och personal på golvet för att förstå eventuella skillnader som finns i uppfattningen av den 

vertikala styrningen och dess effekter på processen. Alternativt skulle det även gå att jämföra 

två eller flera sjukhus för att se vilka effekter som är återkommande. I tillägg till detta så verkar 

det som att TSEF som teori inte är tillräckligt för att studera sjukvården på den nivån vi valde 

att göra och respondenterna hade svårt att beskriva normala flöden. Ett förslag till vidare 

forskning är att försöka kombinera TSEF med en teori som hanterar komplexiteten och den 

oförutsägbara efterfrågan som präglar verksamheten. Ett förslag skulle kunna vara teori om 

teknisk intensitet. Kanske går det att komplettera TSEF med en lag som behandlar just 

behovet av humankapital och individuell kompetens. Avslutningsvis vill vi återigen belysa 

problematiken kring samlad efterfrågan som gick att se på USÖ. Detta kan med fördel 

studeras med en kvantitativ ansats för att ta reda på hur stort det verkliga behovet är. En fördel 

skulle vara att jämföra ett funktionsindelat sjukhus med ett som är mer horisontellt orienterat.  

 

  



81 
 

7. Referenslista 

Ahrne, G. and Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber AB. 

 

Andersson, T. and Liff, R. (2012). Does patient‐centered care mean risk aversion and risk ignoring?. 

International Journal of Public Sector Management, 25(4), pp.260-271. 

 

Atkinson, P. (2004). Creating and Implementing Lean Strategies. Management Service, 18-33. 

 

Auzair, S. and Langfield-Smith, K. (2005). The effect of service process type, business strategy and life 

cycle stage on bureaucratic MCS in service organizations. Management Accounting Research, 16(4), 

pp.399-421. 

 

Backman, J. (2011). Rapporter och uppsatser. 2nd ed. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Ballé, M. and Régnier, A. (2007). Lean as a learning system in a hospital ward. Leadership in Health 

Services, 20(1), pp.33-41. 

 

Björk, J. and Pettersson, C. (2015). Läkartidningen - Läkare ser både för- och nackdelar med vårdens 

ekonomiska styrning. [online] Lakartidningen.se. Available at: http://www.lakartidningen.se/Klinik-

och-vetenskap/Originalstudie/2015/05/Lakare-ser-bade-for--och-nackdelar-med-vardens-

ekonomiska-styrning/ [Accessed 30 Mar. 2016]. 

 

Blume, E. (2013). Kritiserad näringslivsmodell tar plats i vården - DN.SE. [online] DN.SE. Available at: 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kritiserad-naringslivsmodell-tar-plats-i-varden/ [Accessed 30 

Mar. 2016]. 

 

Bohlin E. och Bonander M. (2013). Ekonomistyrning i processorienterad hälso- och sjukvård: En 

fallstudie av fem svenska sjukhus. Masteruppsats, Ekonomihögskolan. Lunds universitet. 

Företagsekonomiska institutionen.  

 

Bryman, A. and Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2nd ed. Stockholm: Liber. 

 

Brännmark, M. Halvarsson, A. Lindskog, P. (2012). Lean vid Universitetssjukhuset Örebro. 

Fallstudierapport: Örebro & Stockholm.  

 

Chenhall, R. and Langfield-Smith, K. (2007). Multiple Perspectives of Performance Measures. European 

Management Journal, 25(4), pp.266-282. 

 

Chenhall, R. (2008). Accounting for the horizontal organization: A review essay. Accounting, 

Organizations and Society, 33(4-5), pp.517-550. 

 

Cooper, C. (2015). Entrepreneurs of the self: The development of management control since 1976. 

Accounting, Organizations and Society, 47, pp.14-24. 

 



82 
 

Crawford-Cook, Barbara; Applin, Mike, Canadian HR Reporter; May 31, 2004; 17, 11; ProQuest pg. 11. 

 

De Souza, L. and Pidd, M. (2011). Exploring the barriers to lean health care implementation. Public 

Money & Management, 31(1), pp.59-66. 

 

Devaraj, S., Ow, T. and Kohli, R. (2013). Examining the impact of information technology and patient 

flow on healthcare performance: A Theory of Swift and Even Flow (TSEF) perspective. Journal of 

Operations Management, 31(4), pp.181-192. 

 

Edström, A., Svensson, C., & Olsson, J. (2008). Att mäta för att veta. Praktiska råd och tips om mätning 

och uppföljning i samband med utvecklings- och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården (2a 

upplagan) Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. Upplaga 2. Avaliable at: 

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/att-mata-for-att-veta-praktiska-rad-och-tips-om-matning-och-

uppfoljning-i-samband-med-utvecklings-oc.html 

 

Eltantawy, R., Paulraj, A., Giunipero, L., Naslund, D. and Thute, A. (2015). Towards supply chain 

coordination and productivity in a three echelon supply chain. Int Jrnl of Op & Prod Mnagemnt, 35(6), 

pp.895-924. 

 

Emiliani, M. (2006). Origins of lean management in America. Journal of Management History, 12(2), 

pp.167-184. 

 

Ferreira, A. and Otley, D. (2009). The design and use of performance management systems: An 

extended framework for analysis. Management Accounting Research, 20(4), pp.263-282. 

 

Fredendall, L., Craig, J., Fowler, P. and Damali, U. (2009). Barriers to Swift, Even Flow in the Internal 

Supply Chain of Perioperative Surgical Services Department: A Case Study. Decision Sciences, 40(2), 

pp.327-349. 

 

Fältholm, Y. and Jansson, A. (2008). The implementation of process orientation at a Swedish hospital. 

The International Journal of Health Planning and Management, 23(3), pp.219-233. 

 

Galbraith, J. (2009). Designing Matrix Organizations That Actually Work: How IBM, Procter & Gamble, 

and Others Design for Success (The Jossey-Bass business & management series). Jossey Bass Inc. 

 

Gemmel, P., Vandaele, D. and Tambeur, W. (2008). Hospital Process Orientation (HPO): The 

development of a measurement tool. Total Quality Management & Business Excellence, 19(12), 

pp.1207-1217. 

 

Greve, J. (2009). Ekonomistyrning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Grönroos, C. and Ojasalo, K. (2004). Service productivity. Journal of Business Research, 57(4), pp.414-

423. 

 



83 
 

Grönroos, C. (2008). Service management och marknadsföring: kundorienterat ledarskap i 

servicekonkurrensen. Upplaga 2:2. Malmö: Liber AB 

 

Grönroos, C. (2011). A service perspective on business relationships: The value creation, interaction 

and marketing interface. Industrial Marketing Management, 40(2), pp.240-247. 

 

Halling, B. (2013). Lean implementation the significance of people and dualism. KTH. 

 

Hellman, S., Kastberg, G. and Siverbo, S. (2015). Explaining process orientation failure and success in 

health care – three case studies. Journal of Health Organization and Management, 29(6), pp.638-653. 

 

Hellström, A., Lifvergren, S. and Quist, J. (2010). Process management in healthcare: investigating why 

it's easier said than done. Journal of Manufacturing Technology Management, 21(4), pp.499-511. 

 

Hines, P., Holweg, M. and Rich, N. (2004). Learning to evolve. International Journal of Operations & 

Production Management, 24(10), pp.994-1011. 

 

Jiang, S. (2005). How information technologies have improved both productivity and quality of health 

care. Journal of Medical Engineering & Technology, 29(1), pp.38-41. 

 

Joosten, T., Bongers, I. and Janssen, R. (2009). Application of lean thinking to health care: issues and 

observations. International Journal for Quality in Health Care, 21(5), pp.341-347. 

 

Kastberg, G. and Siverbo, S. (2013). The Design and Use of Management Accounting Systems in Process 

Oriented Health Care - An Explorative Study. Financial Accountability & Management, 29(3), pp.246-

270. 

 

Kohlbacher, M. (2010). The effects of process orientation: a literature review. Business Process Mgmt 

Journal, 16(1), pp.135-152. 

 

Kollberg, B., Dahlgaard, J. and Brehmer, P. (2006). Measuring lean initiatives in health care services: 

issues and findings. Int J Productivity & Perf Mgmt, 56(1), pp.7-24. 

 

Kvale, S. and Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3rd ed. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

 

Lepak, D., Takeuchi, R. and Snell, S. (2003). Employment Flexibility and Firm Performance: Examining 

the Interaction Effects of Employment Mode, Environmental Dynamism, and Technological 

Intensity. Journal of Management, 29(5), pp.681-703. 

 

Lillrank, P. (2015). Small and big quality in health care. International Journal of Health Care Quality 

Assurance, 28(4), pp.356-366. 

 

Malmi, T. and Brown, D. (2008). Management control systems as a package—Opportunities, 

challenges and research directions. Management Accounting Research, 19(4), pp.287-300. 



84 
 

 

Merchant, K. and Van der Stede, W. (2012). Management control systems. Harlow [etc.]: Financial 

Times/Prentice Hall. 

 

Nilsson, K. and Sandoff, M. (2015). Leading processes of patient care and treatment in hierarchical 

healthcare organizations in Sweden – process managers’ experiences. Leadership in Health Services, 

28(2), pp.135-148. 

 

Nordgren, L. (2009). Value creation in health care services – developing service productivity. 

International Journal of Public Sector Management, 22(2), pp.114-127. 

 

Region Örebro Län, (2013). Lean på USÖ. [online] Avalible at: 

https://www.regionorebrolan.se/sv/uso/Om-USO/Lean---forbattringsarbete/ 

 

Region Örebro Län, (2015). Politik och beslut. [online] Available at: 

https://www.regionorebrolan.se/sv/Politik/ [Accessed 18 May 2016]. 

 

Regionorebrolan.se. (2015). Regionstyrelsen. [online] Available at: 

https://www.regionorebrolan.se/sv/Politik/Sa-styrs-landstinget/Regionstyrelsen/ [Accessed 18 May 

2016]. 

 

Region Örebro Län, (2015). Verksamhetsplan med budget 2016 och planeringsförutsättningar för 

2017–2018. Örebro: Region Örebro Län. 

 

Region Örebro Län, (2016). Ekonomi och budget. [online] Available at: 

https://www.regionorebrolan.se/sv/Om-regionorebrolan/Ekonomi/ [Accessed 18 May 2016]. 

 

Region Örebro Län. (2016) Kvalitet i vården. [online] Available at: 

http://www.regionorebrolan.se/sv/halsa-och-vard/kvalitet/ [Accessed 11 apr. 2016] 

 

Region Örebro Län. (2016). Om Region Örebro Län. [online] Available at: 

https://www.regionorebrolan.se/sv/Om-regionorebrolan/ [Accessed 30 Mar. 2016]. 

 

Pettersen, I. and Solstad, E. (2015). Vertical and horizontal control dilemmas in public hospitals. 

Journal of Health Organization and Management, 29(2), pp.185-199. 

 

Paulsson, Gert. (2014). Processorientering och ekonomistyrning i hälso och sjukvården - utmaningar 

och lösningar SKRIFTSERIE 2014:7  

 

Schmenner, R. (2004). Service Businesses and Productivity. Decision Sciences, 35(3), pp.333-347. 

 

Schmenner, R. and Swink, M. (1998). On theory in operations management. Journal of Operations 

Management, 17(1), pp.97-113. 

 



85 
 

Slack N., Alistair B-J., Johnston R., Betts A. Operations and process management: Principles and 

Practice for Strategic Impact. (2012) Harlow: Pearson Education.  

 

Stake, R. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks: Sage Publications. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2012) Lean: motiv, initiativ, implementering och resultat. 

Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting, (2016) Kömiljard 2009-2014. [online] Avalible at: 

http://www.vantetider.se/sv/veta-mer/Komiljarden/ [Accessed 3 May 2016] 

 

Sveriges Kommuner och Landsting, (2016). Vårdgarantin. [online] Available at: 

http://www.vantetider.se/sv/veta-mer/vardgaranti/ [Accessed 3 May 2016]. 

 

Trägårdh, B. and Lindberg, K. (2004). Curing a meagre health care system by lean methods-translating 

‘chains of care’ in the Swedish health care sector. The International Journal of Health Planning and 

Management, 19(4), pp.383-398. 

 

Vargo, S. and Lusch, R. (2004). Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. Journal of Marketing, 

68(1), pp.1-17. 

 

Vårdförbundet. (2016). Kvalitet. [online] Available at: https://www.vardforbundet.se/Min-

profession/Forbattringskunskap/Forbattringsarbete/ [Accesed 20 apr. 2016] 

 

World Health Organization (WHO) (2006), Quality of Care: A Process for Making Strategic Choices in 

Health Systems, World Health Organization, Geneva, available at: www.who.int/ 

management/quality/assurance/ QualityCare_B.Def.pdf. Hämtad 20-04-2016. 

 

Womack, J., & Jones, D. (2003). Lean thinking- banish waste and create wealth in your corporation. 

London: Simon & Schuster. 

 

Yin, R. (2009). Case study research. Los Angeles, Calif.: Sage Publications. 

 

Zaremba, M. (2013). Hur mycket oro tål en människa? - DN.SE. [online] DN.SE. Available at: 

http://www.dn.se/kultur-noje/hur-mycket-oro-tal-en-manniska/ [Accessed 30 Mar. 2016]. 

  



86 
 

Bilagor 

Frågeformulär 

Nedanstående bilaga är ett exempel på en enkät som Kardiologiska kliniken utformat för att 

mäta patientens upplevelse vid ingrepp för plantering av pacemaker.  
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Intervjuguide 

Detta är de frågor som var grunden för studiens intervjuer.  

 

Processer och horisontell styrning 

 Beskriv patientflödet för verksamheten och processen.  

o Finns det någon processkarta? 

o Vilka aktiviteter ingår i processen? 

 Hur fördelas ansvar i processer och vårdflöden? 

 Hur jobbar ni med processer? 

o Vilket samarbete finns mellan avdelningar? 

o Har ni möten för koordinering? 

o Hur jobbar ni med Lean? 

 Finns det några målsättningar för processerna? 

o Hur mäter ni dessa? 

o Vem utvecklar måtten? 

 Hur jobbar ni med förbättringar i processer? 

o Vilket stöd finns för förbättringsarbete? 

o Hur används Lean för att förbättra? 

o Vem beslutar om förändringar i processer? 

 Finns det några flaskhalsar i flödena?  

o Var och varför? 

 Hur definierar ni produktivitet och kvalitet? 

 

Vertikal styrning 

 Hur ser organisationsstrukturen ut för och runt verksamheten? 

 Vilken vertikal styrning utsätts verksamheten för? 

 Hur fördelas ansvar vertikalt? 

 Hur fördelas budget för verksamheterna? 

 Vad har verksamheten för vertikalt satta målsättningar? 

o Vilka är med och tar fram måtten? 

o Hur utförs uppföljning och utvärdering av resultaten? 

o Hur relevant är kopplingen mellan verksamheten och mått som kommer från 

vertikala led? 

 Har styrsystem och prestationsmått ändrats sedan Lean infördes? 

 Kan den vertikala styrningen bli ett hinder för processen och flödena? 

 

Kvalitet 

 Hur definierar ni kvalitet för patienten? 

 Hur jobbar ni med kvalitetsförbättringar? 

 Tar mätningar hänsyn till om patienter slussas mellan avdelningar? 
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Mall med Ferreira och Otleys 12 frågor som användes till hjälp vid utformandet av 

intervjuguiden: 

 

1. What is the vision and mission of the organization and how is this brought to the attention of managers and 

employees? What mechanisms, processes, and networks are used to convey the organization’s overarching 

purposes and objectives to its members? 

 

2. What are the key factors that are believed to be central to the organization’s overall future success and how 

are they brought to the attention of managers and employees? 

 

3. What is the organization structure and what impact does it have on the design and use of performance 

management systems (PMSs)? How does it influence and how is it influenced by the strategic management 

process? 

 

4. What strategies and plans has the organization adopted and what are the processes and activities that it has 

decided will be required for it to ensure its success? How are strategies and plans adapted, generated and 

communicated to managers and employees? 

 

5. What are the organization’s key performance measures deriving from its objectives, key success factors, and 

strategies and plans?How are these specified and communicated and what role do they play in performance 

evaluation? Are there significant omissions? 

 

6. What level of performance does the organization need to achieve for each of its key performance measures 

(identified in the above question), how does it go about setting appropriate performance targets for them, and 

how challenging are those performance targets? 

 

7. What processes, if any, does the organization follow for evaluating individual, group, and organizational 

performance? Are performance evaluations primarily objective, subjective or mixed and how important are 

formal and informal information and controls in these processes? 

 

8. What rewards — financial and/or non-financial — will managers and other employees gain by achieving 

performance targets or other assessed aspects of performance (or, conversely, what penalties will they suffer 

by failing to achieve them)? 

 

9. What specific information flows — feedback and feedforward —, systems and networks has the organization 

in place to support the operation of its PMSs? 

 

10. What type of use is made of information and of the various control mechanisms in place? Can these uses be 

characterised in terms of various typologies in the literature? How do controls and their uses differ at different 

hierarchical levels? 

 

11. How have the PMSs altered in the light of the change dynamics of the organization and its environment? 

Have the changes in PMSs design or use been made in a proactive or reactive manner? 

 

12. How strong and coherent are the links between the components of PMSs and the ways in which they are 

used (as denoted by the above 11 questions)? 

Hur starka och sammanhängande är kopplingen mellan komponenterna av styrsystemet och prestationsmåtten 

och sättet de används på? 

 


