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Abstract 
Purpose – The purpose of this study is to form an understanding of how a Swedish hospital 
has interpreted and implemented Value-Based Health Care (VBHC) to function as a 
Management Controlling System, by identifying the fundamentals of VBHC and describe 
how they have emerged in the concerned hospital.  
 
Methodology – We have conducted a case study of the implementation of VBHC in a large 
Swedish hospital. The empirical material is collected through semi structured interviews and 
was then discussed and compared to the theory and literature on the subject to reach our 
conclusions. 
 
Findings – Our main findings are that the concerned hospital has implemented an adapted 
version of the VBHC concept in accordance to their capacity. The involvement of patients 
has been found to be the most central part of Value-Based Health Care in the hospital, and the 
IT-systems are the biggest challenge the hospital in question faces concerning the use of 
Value-Based Health Care. 
 
Research limitations/implications – Our study is limited to one hospital in Sweden, 
therefore we cannot make any generalisations concerning our findings. Our aim is that this 
study will contribute to a better understanding of how VBHC can be implemented as a 
Management Controlling System in a Swedish hospital, and what possibilities and challenges 
this work is associated with. We also aim to identify the fundamentals of this concept in the 
concerned hospital. 
 
Keywords: Value-Based Health Care, Management Controlling Systems, Patient 
Involvement, IT-systems, Team Work.  
 
 
 
  

 
1 



Förord  
Vi har under hösten 2017 skrivit vår magisteruppsats inom ämnet företagsekonomi och där 
inriktat oss mer specifikt åt ekonomistyrning och värdebaserad vård. Vi vill uttrycka vårt 
hjärtliga tack till vår handledare Charlotta Windahl och vår bisittare Heli Aramo-Immonen 
för deras insiktsfulla kommentarer och kloka råd under arbetets gång. Speciellt tacksamma är 
vi också för det stöd vi fått av vänner och familj under hela terminen. Slutligen vill vi även 
rikta ett stort tack till våra respondenter för att de ställde upp i våra intervjuer, utan dem hade 
vi inte kunnat genomföra vår studie.  
 
Märta Nilsson & Caroline Spaak 2018-01-05 
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1. Inledning 

1.1 Vägen mot processorienterad styrning 
Inom de svenska sjukvårdsinstitutionerna har arbetet traditionellt sett varit styrt genom 
vertikala strukturer där olika funktioner har styrts av profession (Gemmel et. al., 2008), det 
vill säga att en klinik behandlar benbrott där specialister inom ortopedi arbetar och en annan 
avdelning behandlar njursjukdomar och har sina specialister. Denna typ av styrning innebär 
att stödfunktioner för bland annat administration måste finnas för varje avdelning, vilket blir 
kostsamt (Gemmel et. al., 2008). Uppdelningen kan också leda till att kommunikation mellan 
olika avdelningar blir problematisk eftersom de olika avdelningarna har olika målsättningar 
och begränsad information om vad som sker på andra avdelningar (Kumar et. al., 1993). För 
att lösa denna typ av problem kan en organisation tillämpa processorienterade styrsystem där 
avdelningen sätter upp ett antal målsättningar med verksamheten, både finansiella och 
icke-finansiella, som styrsystemet sedan utformas för att uppnå (Malmi & Brown, 2008). Ett 
av dessa processorienterade styrsystem, som blivit populärt inom vården de senaste åren, är 
värdebaserad vård.  
 
Värdebaserad vård är ett relativt nytt koncept som framtagits i USA av forskarna Michael 
Porter och Elisabeth Teisberg vid Harvard Business School. Tanken med konceptet är att 
vården ska bli patientcentrerad och vara strukturerad i ett horisontellt flöde snarare än i den 
mer traditionella vertikala strukturen (Porter & Teisberg, 2006). Med konceptet strävas enligt 
Porter och Teisberg (2004) efter att höja kvaliteten och sänka kostnaderna för en patient 
genom att vården blir mer effektiv. Konceptet innefattar en formel för att beräkna det totala 
värdet av patientens vårdprocess där patientens hälsoutfall divideras med kostnaden för den 
vård den fått. Därmed utvinns ett värde som utgör grunden för styrningen mot de kvalitetsmål 
som satts upp inom avdelningen (Porter & Teisberg 2006). Värdet ska representera det 
patienten får ut av hela sin vårdprocess. Utifrån denna formel höjs det uppskattade värdet för 
patienten om kostnaden minskar vilket har lett till mycket diskussion kring huruvida 
tillämpandet av värdebaserad vård stämmer överens med de etiska riktlinjer som finns för den 
svenska sjukvården (regeringen.se 2017; Järhult, 2017). Då VBV modellen är grundad i den 
amerikanska vårdapparaten är värdeekvationens kostnadsparameter mycket central då de 
amerikanska invånarna måste finansiera sin vård själva alternativt via privata försäkringar. 
Kostnadsparametern får också en viktig roll då sjukhusen i USA konkurrerar om sina 
“kunder” på ett helt annat sätt än i Sverige och det blir således viktigt att kunna erbjuda vård 
till förmånliga priser (SvD, oktober 2008). I Sverige fungerar inte vården på samma sätt då 
vården är statlig och tillämpningen kan därför antas bli annorlunda; värdet som beräknas för 
en patient används troligen inte i syfte att visa varje enskild individ vilket värde de får av 
vården utan snarare används detta mer troligen som ett hjälpmedel för avdelningen att styra 
olika aktiviteter i vårdprocessen.  
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Figur 1. Värdeekvationen som används inom värdebaserad vård, hämtad från Sjukhus X’s 
presentation “Värdebaserad vård” (2014). 
 
Porter och Teisberg (2006) förklarar vidare i artikeln “Redefining Competition in Health 
Care” hur sjukvården i USA spenderar mest pengar sett till BNP i jämförelse med andra 
länder, men att patienterna trots detta inte får en bättre vård. Värdebaserad vård 
(fortsättningsvis VBV) lyfts därmed fram som ett alternativ till det traditionella sättet att styra 
vården. I Sverige har Jörgen Nordenström (2014) blivit en stark förespråkare för VBV och 
lyfter i sin bok “Värdebaserad vård - är vi så bra som vi kan bli?” fram olika aspekter i 
processen med förbättringsarbete inom vården såsom Värde, Kvalitet, Effektivitet, och 
Kostnad. Nordenström (2014) menar att den svenska sjukvården idag kan effektiviseras och 
ge patienterna en bättre upplevelse av vården med hjälp av styrsystem som VBV. Den 
värdebaserade vårdmodellen bygger på att göra detta genom att lägga patientens process i 
fokus där alla aktiviteter utvärderas efter vilket värde de tillför till patientens process, och till 
vilket pris. Det ska således bli mer transparent vad värdet för patientens hela vårdprocess blir 
samt till vilken kostnad detta sker. På så sätt menar Porter och Teisberg (2006) att vården 
effektiviseras och att vårdkvaliteten prioriteras. 
 
VBV är i dagsläget därför mycket aktuellt och det debatteras på flera håll om ämnet, bland 
annat har Läkarföreningen på Nya Karolinska krävt att arbetet med det nya konceptet ska 
avbrytas (Läkartidningen, 2017). Det värdebaserade vårdkonceptet har blivit starkt kritiserat 
utifrån etiska aspekter av vården. Mer specifikt anser Läkarföreningen att den värdeekvation 
som används för att beräkna patientvärdet (inom VBV) strider mot den gällande 
prioritetsordningen som är demokratiskt beslutad (Läkartidningen, 2017). Kritiken bottnar sig 
i att det värde som räknas ut kan förbättras om kostnaden för vården minskas; värdet 
påverkas av kostnaderna trots ett oförändrat hälsoutfall.  
 
Med grund i denna kritik har ett annat sjukhus i Sverige därför begärt att en utredning ska 
göras om den nya styrmodellen VBV vars resultat nyligen presenterats (Lönnroth, 2017). 
Studien fann, genom en granskning av ett stort antal forskningspublikationer (över tusen 
stycken), att konceptet “saknar evidens”. Tidsskriften DN har bland annat uppmärksammat 
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detta och skrivit att sjukhuset i fråga inte längre kommer att arbeta med konceptet som en 
övergripande strategi, detta trots att sjukhuset i sin handlingsplan för år 2017 uttryckt sitt 
fortsatta arbete med den värdebaserade modellen (Handlingar styrelsesammanträde, Sjukhus 
X, 2017). Värdebaserad vård och dess användning inom den svenska sjukvården är därför ett 
mycket aktuellt ämne. 

1.2 Nytt fokus på dimensioner inom styrsystem 
“Health care requires more resources than any other social enterprise” (Reiser, 1994 s.7).  

1.2.1 Ökade behov av sjukvård 
Idag ökar kostnader för sjukvård ständigt (Liberatore, 2013) då förväntad levnadstid ökar och 
fler kroniska sjukdomar behandlas (EIU, 2016; Onuigbo et. al., 2014). Enligt SCB’s (2016) 
befolkningsstatistik visar sig nu befolkningspyramiderna likna mer torn än pyramider då den 
svenska befolkningen blir allt äldre. Utifrån dessa siffror kan vi anta att allt fler kommer 
behöva sjukvård i en större utsträckning i framtiden. 

 
Figur 2. Befolkningspyramid från SCB’s befolkningsstatistik år 2016. 
 
Vården i dagens samhälle fungerar inte optimalt då kostnaderna blivit för höga, 
vårdpersonalen lider av överarbete, samt råder det överbeläggning på flertalet sjukhus runtom 
i landet (Dagens Nyheter, 2017; Rundberg, 2016). Enligt en rapport utgiven av The Institute 
of Medicine i november år 1999, uppskattar författarna att omkring 98000 patienter dör varje 
år till följd av medicinska misstag, denna siffra är idag betydligt högre och antalet personer 
som varje år dör av medicinska misstag i USA ligger idag på ca. 251 000. Medicinska 
misstag är idag den tredje största orsaken till att patienter avlider, i USA (Washington Post, 
2017). Med anledning av rapporten rekommenderade författarna att det processorienterade 
styrsystemet Six Sigma skulle appliceras i den amerikanska och övrig sjukvård (Liberatore, 
2013). Ett annat problem med sjukvården är att den inte fungerar som andra tjänster på en 
öppen marknad, det vill säga utbud och efterfrågan möts inte som de normalt skulle göra 
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(Scott, 2015; Lawrence & Doolin, 1997). Detta kan bero på att en patient inte själv kan 
bedöma värdet av den vård som den får, därför kan patienten inte heller avgöra om vården 
den får är rimlig sett både till kostnad och kvalitet (Scott, 2015).  
 
Denna problematik bottnar även i hur sjukvården är utformad, i ett land där sjukvården är en 
statlig institution som finansieras av skattepengar finns det ingen naturlig priskonkurrens 
mellan sjukhusen och avdelningarna (Lawrence & Doolin, 1997). Läkaren som behandlar en 
patient har enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skyldighet att ge patienten den vård 
som krävs, men det finns sällan endast ett sätt att behandla en patient. Det förekommer därför 
att patienter får otillräcklig eller onödig vård som i sin tur kan leda till komplikationer och 
ännu mer kostnader (Scott, 2015). Värdebaserad vård är, enligt de som förespråkar konceptet, 
ett styrsystem som bidrar till både högre kvalitet och lägre kostnader för vården där 
patientnyttan skall stå i fokus (Nordenström, 2014; Porter & Teisberg, 2006). VBV skulle 
därför teoretiskt sett kunna vara ett styrsystem som kan lösa dessa problem.  
 
Värdebaserad vård utgår ifrån ett antal strategier som handlar om att förändra hur vården 
tidigare har styrts, från vertikala organisationer till horisontella, processorienterade 
organisationer där patienten sätts i fokus (Porter & Lee, 2013). Dessa förändringar är 
omfattande och berör inte bara de medicinska flöden som finns inom ett sjukhus utan de 
berör även finansiella aspekter och styrning (Porter & Teisberg, 2006). Ett ekonomiskt 
styrsystem beskriver hur en organisation styrs mot ett specifikt mål som har en finansiell 
anknytning. Mer specifikt kan det uttryckas som “en avsiktlig påverkan på en verksamhet och 
dess befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål (nationalencyklopedin, Greve s. 
23). Styrsystem ser olika ut beroende på hur organisationen opererar, till exempel kan ett 
styrsystem vara horisontellt eller vertikalt ordnat där antingen kundens (horisontellt) eller 
ägarens intresse (vertikalt) står i fokus (Greve, 2009). Värdebaserad vård är således ett 
horisontellt sätt att styra då det är patientens process som står i centrum (Nordenström, 2014; 
Porter & Teisberg, 2006).  

1.2.2 VBV & andra processorienterade styrsystem  
Idag finns flera processorienterade styrsystem som används av allt fler organisationer och 
företag inom olika branscher och på senare tid även inom sjukvården (Eriksson, 2017). 
Processorienterade styrsystem fick ett stort uppsving i samband med att begreppet Lean 
Production myntades år 1979 efter att en stor undersökning inom bilbranschen genomfördes 
av MIT där Toyotas styrmodell Toyota Production Systems lämnade stora avtryck (Liker & 
Morgan, 2006). Toyotas modell är till stor del det som idag kallas Lean Production. Lean 
Production syftar till att identifiera och utesluta de faktorer av en produktionsprocess som 
inte skapar värde för slutkunden (Liker & Morgan, 2006). Lean Production har visat sig vara 
ett framgångsrikt koncept även inom vården då användandet skapar standardiserade sätt att 
arbeta med hela patientprocessen (Eriksson, 2017). Ett annat styrsystem som ryms inom 
processorientering och som blivit mer använt inom vården är Six Sigma. Det som skiljer 
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VBV från dessa andra processorienterade styrsystem är att VBV utvecklats just för vården; 
det är patienter man vänder sig till och formeln går ut på att mäta värde för dessa, det kan 
således inte jämföras med en bilfabrik. Det är människor som är i centrum för denna 
managementmodell då den är utvecklad för att användas i en sjukvårdskontext (Porter & 
Teisberg, 2006). Lean Production och Six Sigma härstammar däremot från en 
affärsorienterad kontext där fokus ligger på effektivisering och optimering av 
produktionsprocesser (Eriksson, 2017).  
 
Trots denna skillnad finns många likheter mellan Lean, Six Sigma och VBV som alla syftar 
till att effektivisera processerna och därigenom kostnadseffektivisera organisationen. Detta 
skulle därför kunna kritiseras då det i grunden är samma koncept som återkommer fast med 
olika namn, detta fenomen benämns av Walsche (2009) som pseudoinnovation. Koncepten 
tenderar med andra ord att åstadkomma liknande resultat vilket professor Peter Lönnroth 
uppmärksammat i sin rapport om värdebaserad vård. Vidare påstår Professor Lönnroth att 
huruvida vilken av strategierna Lean eller VBV som används inte kommer att vara kritiskt för 
utfallet (Lönnroth, 2017).  

1.2.3 Kategorisering av styrande aktiviteter 
Ett styrsystem innefattar olika dimensioner som kategoriserar de olika aktiviteterna som ska 
styras med hjälp av systemet (Kohlbacher, 2010). Malmi och Brown (2008) beskriver att 
styrsystem kan ses som ett paket som består av olika typer av styrning som tillsammans 
skapar en helhetsbild. De förklarar att ett företag ofta har flera olika typer av styrsystem för 
att styra olika aktiviteter inom organisationen (Malmi & Brown, 2008). Vid införandet av ett 
nytt styrsystem i en organisation kan dessa dimensioner komma att förändras, i Lawrence och 
Doolin’s (1997) studie på ett sjukhus i Nya Zeeland gjorde implementeringen av nya 
reformer att dessa dimensioner fick en annan innebörd på det specifika sjukhuset. 
Sjukhuspersonalen antog med andra ord andra sätt att arbeta och prioritera olika aktiviteter. 
Länder som infört en mer patientfokuserad modell möter ofta utmaningar i form av 
handlingströghet samt begränsningar inom de äldre strukturerna i vården vad gäller 
infrastruktur och olika operationer. Trots att det finns utmaningar, då VBV-konceptet kräver 
stora förändringar, fortsätter införandet på många ställen till följd av stark politisk drivkraft 
(EIU, 2016).  
 
Införandet av ett nytt styrsystem kan därmed komma att förändra stora delar av arbetet inom 
organisationen och även de olika dimensionerna av ett styrsystem. Dessa dimensioner vill vi 
därför undersöka för att förstå bättre vad som händer ur ett styrsystemsperspektiv och ta reda 
på vilka av dimensionerna inom styrsystemet som blir centrala efter övergången till VBV 
vilket leder oss in på vårt syfte;  
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1.3 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att skapa en förståelse för hur Sjukhus X har tolkat och 
implementerat värdebaserad vård som styrsystem, genom att identifiera de mest 
framträdande beståndsdelarna av styrsystemet VBV och hur dessa tagit form på Sjukhus X.  

1.4 Bidrag 
Denna studie bidrar med en utökad förståelse för hur värdebaserad vård implementerats i ett 
svenskt sjukhus där det används som styrsystem. Studien bidrar även med en ökad kunskap 
om de beståndsdelar av styrsystemet som framträder mest och hur dess tar form vid en 
implementering av värdebaserad vård vid ett svenskt sjukhus.  
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2. Värdebaserad vård och styrsystem  
I vårt teoriavsnitt nedan kommer vi att presentera den relevanta litteraturen för vår studie, 
inledningsvis förklaras konceptet värdebaserad vård, därpå följer en genomgång av 
litteraturen om styrsystem. Kapitlet sammanfattas med ett avsnitt om hur VBV kan förklaras 
med hjälp av styrsystemslitteraturen.  

2.1 Processorienterade styrsystem inom vården 

2.1.1 Six Sigma  
Six Sigma är ett processorienterat styrsystem som under de senaste årtiondena har blivit mer 
och mer implementerat inom den amerikanska vården men även vårdsektorn runt om i 
världen. Styrsystemet beskrivs av Carrigan and Kujawa (2006)  vara en effektiv strategi för 
att styra vården på ett hållbart och konkurrenskraftigt sätt (Carrigan & Kujawa, 2006 i 
Liberatore, 2013). Implementeringen Six Sigma kan leda till besparingar när det gäller både 
tid och kostnader, såväl som ökade intäkter och möjliggör mätningar av den nuvarande 
vårdprocessen, samt kvalitetsparametrar av vården (Liberatore, 2013).  
 
Vid implementering av Six Sigma tillämpas en top-down approach som innebär att ledningen 
driver förändringsarbetet efter finansiella målsättningar och genomför förändringar genom 
hela organisationen där det bedöms behövas för att nå nämnda målsättningar (Eriksson, 
2017). Vidare används en strukturerad metod som är utmärkande för Six Sigma denna 
benämns DMAIC och står för Define Measure Analyze Improve and Control. Denna fungerar 
som en karta för förbättring samt att tillhandahålla ett standardiserat sätt att arbeta (Eriksson, 
2017). Six Sigma är ett relativt nytt styrsystem inom vården och kräver därför att 
medarbetarna som ska engageras i arbetet med Six Sigma är väl insatta i konceptet och har 
kompetens (Eriksson, 2017; Liberatore, 2013). Six Sigma-konceptet innefattar även att 
utforma standardiserade arbetsmetoder för att reducera komplexiteten i arbetsprocesserna och 
därmed även minska riskerna för medicinska misstag (Eriksson, 2017). 

2.1.2 Lean  
Lean är styrsystem som vid implementering handlar om att optimera processer och reducera 
aktiviteter runt processen som inte genererar värde för slutkunden (Liker & Morgan 2006). 
De senaste åren har Lean-konceptet, precis som Six Sigma, introducerats i vårdsektorn men 
konceptet är inte utan kritik. Arlbjorn och Freytag (2013) söker visa på vilken evidens som 
finns gällande effekterna av att implementera Lean; i deras studie av området framgår dock 
att det inte finns någon konsensus gällande vilka delar av konceptet som är kritiska vid en 
implementering. Vidare presenterar de därför en modell i tre nivåer som kan ge en 
konceptuell förståelse för de olika uppfattningarna av konceptet. Denna indelning består av 
en filosofisk nivå där grundkonceptet att minska svinn i processen och öka slutkundens värde 
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används som övergripande mål. Den andra nivån behandlar de fem principiella strategier som 
härstammar från TPS (Toyota Production System) som är av mer instrumentell karaktär. Den 
sista nivån innefattar de praktiska verktyg som finns framtagna inom området för 
implementeringen och användningen av Lean (Arlbjorn & Freytag, 2013). 
 
Det finns med andra ord skilda meningar om vad Lean, som koncept, innefattar såväl som 
vilken nivå det används på. Eriksson (2017) förklarar att Lean, inom den svenska sjukvården, 
har använts för att förbättra samarbetet professioner emellan och på så sätt höja sjukhusets 
prestation. Mer specifikt har detta gjorts genom att öka effektiviteten och kvaliteten på 
patienternas vård (Eriksson, 2017). Lean är utformad med en så kallad “bottom-up approach” 
där ledningen främst har en stöttande roll i att engagera medarbetarna till att utforma team 
som är självstyrande. Precis som Six Sigma används inom Lean standardiserade processer, 
vilket möjliggör identifieringen av svinn samt de aktiviteter som inte genererar något värde 
för patienten, såväl som det minskar risken för medicinska misstag (Eriksson, 2017). 
Sammanfattningsvis används Lean för att leverera högkvalitativ och effektiv vård till 
patienter (Eriksson, 2017).  

2.2 Värdebaserad vård 
Att leverera säker vård på ett hållbart sätt  inom dagens sjukvård är inte enkel uppgift och 
uppmärksammas bland annat av Scott et al. (2015). Vi har tidigare nämnt att kostnader för 
sjukvård i hela populationer ständigt ökar då Sveriges befolkning blir äldre (SCB, 2016) 
vilket kan bidra till en mer komplex sjukvård. Värdebaserad vård kan vara ett sätt att lösa 
denna, inte helt okomplicerade, ekvation. 
 
Värdebaserad Vård är ett processorienterat styrsystem som har fått stort genomslag i USA där 
det observerats positiva resultat vid införandet, genom att kostnaderna för vården har sjunkit 
men vårdkvaliteten har höjts (Järhult, 2017). Konceptet är framtaget av Porter och Teisberg 
(2006) och syftar i det stora hela till att skifta fokuset i vården från kvantitet (att så många 
patienter som möjligt ska få vård) till kvalitet (att patienter ska få rätt vård). Enkelt förklarat 
mäter man detta genom att dela patientens utfall (t.ex. friskförklarad, överlevnad etc.) med 
kostnaderna som har uppkommit i samband med patientens vård (Porter & Teisberg, 2006). 

 
Studier gjorda i USA, på de sjukhus där VBV implementerats, har visat att det finns ett 
samband mellan högre vårdkvalitet och minskade kostnader (Buckman, 2012). Jörgen 
Nordenström (2014) förklarar det som att VBV har tre huvudsakliga mål; att minska 
vårdskador, att minska på onödig och felaktig vård och slöseri, samt att all vård skall ske 
enligt senaste evidens, på så sätt kommer patienten få en bättre vård till lägre pris. 
 
Katz et al (2017) nämner även att sjukhus i nuläget ofta mäter “basic clinical outcome 
measures” såsom antal dödsfall inom sjukhusen eller antal komplikationer. Istället borde de 
mäta fler outcomes som är mer meningsfulla för patienterna för att kunna leverera ett högre 
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värde som är vad VBV går ut på. Exempel på sådana värden kan vara Patient Reported 
Outcome Measures som livskvalitet och funktionell status och även Patient Reported 
Experience Measures såsom patientens intryck av vårdkvalitet och om han eller hon skulle 
rekomendera sjukhuset de varit på till andra. Viktigt när det gäller VBV är att resultaten bör 
mätas under den fulla cykel som en patient går igenom, likaså den totala kostnaden som en 
patient utgör under denna cykel, inte bara en enskild behandling. I denna process eller 
vårdcykel ingår även att överväga eventuell onödig eller knapphändig användning av olika 
behandlingar, eliminering av bortfall samt graden av lämpligheten i vården  (Katz et al, 
2017).  
 
EIU (2016) definierar VBV som “the creation and operation of a health system that explicitly 
prioritizes health outcomes that matter to patients relative to the cost of achieving those 
outcomes” (EIU, 2016, s. 5). En annan definition av Katz et al (2017) hävdar att VBV är; “a 
relation between outcomes and costs needed for achieving those outcomes” (Katz et al. 2017, 
s. 1).  
 
Avslutningsvis har vi nedan komponerat en tabell där vi sammanställt några karaktäristiska 
parametrar av Lean, Six Sigma, och VBV från den litteratur som vi granskat i tidigare avsnitt. 
I modellen kan vi utläsa vilka konceptuella likheter och skillnader det finns styrsystemen 
emellan. 
 

Parametrar Lean Six Sigma VBV 

Bottom-up X  X 

Top-Down  X  

Utvecklat för 
sjukvård 

  X 

Standardiserade 
arbetsmetoder 

X X  

Strukturella 
omorganiseringar 

  X 

Tabell 1. Jämförelse av processorienterade system. 

2.2.1 Prioritering av värde - en kulturförändring 
EIU (2016) har gjort en studie för att utveckla ett system i vilket värdebaserad vård kan 
utvärderas samt att etablera de viktigaste komponenterna för att skapa en gynnsam miljö för 
värdebaserad vård.  Idag lever stora delar av världens befolkning längre tack vare 
demografiska skiftningar och en annorlunda, mer sund livsstil, dock på bekostnad av fler och 
mer komplicerade sjukdomstillstånd. Detta ställer även högre krav på sjukvården vars 
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kostnad i många länder växer fortare än ekonomin gör. I flera länder, även utvecklade som 
exempelvis USA och Frankrike, spenderas mer än 10% av BNP på sjukvård. Termen värde, 
snarare än volym, blir därför viktigare än någonsin för att få ekvationen att gå ihop (EIU, 
2016).  
 
Även om antalet anledningar till att införa VBV ökar behövs det ett paradigmskifte, från en 
mer “supply-driven model” till ett mer patientcentrerat system för att lyckas med en sådan 
implementering. Konceptet med VBV är väldigt nytt vilket innebär en stor förändring från de 
principer som funnits innan. En sådan förändring är inte enkel och kräver en extensiv insats 
för att fungera (EIU, 2016). Vidare är det inte endast principer och praxis som behöver 
genomgå en stor förändring utan kultur är något som berörs starkt av detta nya styrsystem då 
det utmanar tidigare tankar om vårdens uppbyggnad. Den största skillnaden kan beskrivas 
vara att traditionellt sett har patienter, eller brukare, betalat främst för den volym av vård de 
erhållit medan tanken nu är snarare att betala för det värde som tjänsterna innebär. Trots 
dessa stora förändringar som krävs, införs nu VBV med olika hastighet runtom i världen 
(EIU, 2016). Arbetet kring VBV utgår från ett antal strategiska principer som beskrivs i nästa 
stycke. 

2.2.2 Strategiska principer för värdebaserad vård 
Porter och Lee (2013) presenterar sex stycken strategiska principer för tillämpningen av 
VBV. De förklarar att dessa sex principer kommer att vara avgörande för huruvida en 
implementering av VBV är framgångsrik eller inte, och i förlängningen även sjukvården i 
stort. Porter och Lee (2013) framhåller vikten av att organisationen som helhet strävar efter 
att bli en värdebaserad organisation där strukturerna följer den värdebaserade vårdprocessen 
och patientens flöde snarare än vad läkarna jobbar med, för att kunna tillämpa VBV och 
skapa det bästa värdet för patienten.  
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Figur 3. De sex strategiska principerna för implementering av värdebaserad vård. Egen 
översättning från Porter & Lee (2013). 
 
Integrated Practice Units (IPU) 
IPU’s är ett sätt att organisera klinikerna så att de behandlar inte bara en diagnos utan även de 
tillhörande symptomen och komplikationerna som generellt sett uppstår i samband med 
diagnosen (Porter & Lee, 2013). Porter och Lee (2013) framhäver vikten av IPU’s för att 
kunna erbjuda patienten vård av hela vårdcykeln, samt att bygga en teamkänsla hos 
personalen där patienten kan stå i fokus. Detta innebär att man genomför konceptet med en 
top-down approach där hela organisationen genomgår en strukturell förändring för att 
anpassa  organisationen till de nya flödena (Scott et. al., 2016).  
 
Mätning av patientvärde och kostnader 
Traditionellt har man inom vården använt sig av mätningar som bland annat “dödlighet”, 
sådana typer av mätningar tar dock ingen hänsyn till kvaliteten på vården eller den upplevelse 
av vården som patienten haft (Porter & Lee, 2013). Även kostnadsmätningar har varit 
primitiva och i de flesta fall endast gett en överskådlig bild av en klinik eller avdelning. 
Dessa mätningar är inte heller av intresse för patienten varken för egen del eller i den mening 
att det ger en bild av patientens upplevelse av vården (Porter & Lee, 2013). Porter och Lee 
(2013) menar på att dessa typer av mätningar inte kommer att leda till förbättringar för 
patientens värde och bör därför kompletteras med mätningar som relaterar till patientens 
upplevda kvalitetet i sin vård. 
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Vårdepisodersättning  
Vårdepisodersättning, eller episodrelaterad ersättning, bygger på att ersättningen som en 
vårdinrättning erhåller gäller för en hel vårdcykel och därmed olika typer av diagnoser eller 
sjukdomstillstånd (Porter & Lee, 2013). Porter och Lee (2013) förklarar att det kan även 
definieras utifrån andra aspekter såsom vård för kroniska tillstånd eller för vård av en specifik 
grupp människor. Den huvudsakliga skillnaden mellan vårdepisodersättning och andra typer 
av ersättningar som till exempel fee-for-service, menar Porter och Lee (2013) är att den 
episodrelaterade ersättningen kan kopplas till kvalitet och värde inom vården. De framhåller 
att denna typ av ersättning kan modifieras efter olika typer av villkor och behov som gör att 
vårdinrättningarna tjänar på att leverera bättre kvalitet på vården. 
 
Integrerade vårdsystem  
Med integrering av vårdsystem menar Porter och Lee (2013) att sjukhus eller vårdinrättningar 
som ingår i samma organisation ska undvika att leverera exakt likadan vård som övriga 
sjukhus. Istället ska varje vårdinrättning fokusera på färre antal diagnoser och 
sjukdomstillstånd så att vården man ger kan hålla en högre kvalitet. För att kunna göra detta 
menar Porter och Lee (2013) att organisationen som helhet måste definiera vilka vårdtjänster 
som de behöver leverera och vilka vårdtjänster där de inte kan leverera en hög kvalitet. De 
hävdar vidare att det traditionellt inom vården har varit onaturligt att avstå eller avsluta en typ 
vårdtjänst men att det är en nödvändighet om sjukhusen ska kunna leverera en högkvalitativ 
vård. 
 
Vidare behöver patientvolymerna koncentreras till ett färre antal vårdinrättningar så att fler 
patienter med samma sjukdomstillstånd behandlas på samma ställe. Porter och Lee (2013) 
förklarar att detta leder till att vårdgivarna får mer erfarenhet i att behandla ett visst 
sjukdomstillstånd. Studier har påvisat att detta leder till bättre resultat hos patienterna samt 
ekonomin hos de inrättningarna (Porter & Lee, 2013). Forskarna menar dock att det kan vara 
svårt att göra denna förändring då det ifrågasätter professionstillhörighet, och prestige ställs 
på sin spets ute på arbetsplatserna, men att fördelarna har visat sig vara stora när 
implementeringen väl är på plats (Porter och Lee, 2013). Detta leder i sin tur in på nästa del 
som Porter och Lee (2013) tar upp nämligen att välja rätt plats för de vårdtjänster som 
sjukhuset ska administrera. 
 
Den sista delen som Porter och Lee (2013) lyfter fram handlar om att kunna hantera en 
patients vårdprocess när den ändå sträcker sig över olika avdelningar. Ett exempel de ger är 
om en patient genomgått en ryggoperation vid ett IPU center kommer denna person senare att 
behöva rehabilitering närmare hemmet. Dessa typer av administration av vårdtjänster och 
stödjande funktioner måste finnas integrerade i systemet för att det ska fungera som en helhet 
(Porter & Lee, 2013). 
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Geografisk expansion 
För att ett IPU ska prestera så bra som möjligt måste varje IPU behandla många patienter med 
samma sjukdomstillstånd. För att göra detta behöver varje IPU täcka stora geografiska 
områden, vilket enligt Porter och Lee (2013) kan göras på två sätt. Det kan antingen göras 
genom en metod där man har huvudinrättningen eller “hub:en” och sedan mindre kliniker 
som fungerar som satelliter där enklare vård ges men svårare fall riktas till “hub:en”. Detta 
existerar i Sverige i form av relationen mellan de större sjukhusen och vårdcentralerna som 
finns utplacerade närmare patienterna. På vårdcentralen kan patienterna söka hjälp för olika 
problem och sedan bli remitterade till sjukhuset där specialiserad vård kan ges (landstinget.se, 
2017). Ett annat alternativ är att använda sig av lokala vårdgivare där man drar nytta av deras 
infrastruktur som redan finns på plats och startar vad som mer liknar ett typiskt samarbete 
(Porter & Lee, 2013). Detta finns också representerat i den svenska sjukvården där en läkare 
vid landstinget kan remittera patienter vidare till privata vårdgivare som har avtal med 
landstinget eller regionen. (Vårdguiden.se, 2017).  
 
Stödjande IT-system 
Porter och Lee (2013) framhåller att de fem ovan beskrivna strategierna för införandet av 
VBV är kraftigt påverkade av en anpassad och stödjande informationsteknologi. Således är 
IT-systemens utformning en stor del av hur övriga element av VBV ska kunna fungera. Det 
finns sex aspekter av IT-systemet som bör tas hänsyn till för att det ska fungera väl 
tillsammans med VBV konceptet (Porter & Lee, 2013). Den första aspekten handlar om 
patientcentrering, där Porter och Lee (2013) hävdar att för att kunna bedriva vård som är 
patientcentrerad måste också IT-systemet vara utformat på ett patientcentrerat sätt där 
vårdgivaren kan se till exempel hela vårdcykeln, tester, rehabilitering med mera. Den andra 
aspekten av IT-system som Porter och Lee (2013) beskriver är att informationen som 
registreras och används i IT-systemet ska vara standardiserad. Standardiserad information 
syftar till att underlätta för personalen att förstå hur de data som registreras påverkar de olika 
variablerna som används för mätning. Detta gör även att alla medarbetare får ett gemensamt 
språk kring det som ska mätas av IT-systemet (Porter & Lee, 2013). 
 
De två följande aspekterna av IT-system handlar om att all data vårdpersonalen använder ska 
finnas i ett och samma IT-system och vara tillgänglig för all vårdpersonal som kan behöva 
den i vårdprocessen. Genom att arrangera data på detta sätt får vårdpersonalen en helhetsbild 
av patientprocessen, som dessutom all berörd vårdpersonal har tillgång till (Porter & Lee, 
2013). Den femte aspekten bygger på att IT-systemet ska ha mallar för vilken data 
vårdpersonalen använder så att de kan tillgå denna på ett enkelt sätt, samt att det i 
IT-systemet ska inkluderas de specifika system som behövs för varje medicinsk åkomma som 
den berörda avdelningen behandlar. Läkare ska kunna gå in i systemet och se hur vård av en 
viss diagnos ska läggas upp gällande behandling, rehabilitering och så vidare(Porter & Lee, 
2013). Den sjätte, och sista, aspekten av IT-system handlar om att IT-systemet ska var byggt 
på ett sätt så att det är enkelt att få ut information och olika data, så att avdelningens personal 
på ett enkelt sätt kan få fram de variabler och mått som de vill styra på (Porter & Lee, 2013). 
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2.3 Styrsystemets funktion & uppbyggnad 
Företag har traditionellt sett arbetat på olika sätt för att hantera sin ekonomi och följaktligen 
använt olika ekonomisystem till sin hjälp (Greve, 2009). På senare tid började ordet styrning 
användas för att beskriva i vilken riktning en organisation skulle styras, ekonomisystemet 
användes därmed som en del av styrningen och innehöll bland annat kalkylering, budgetering 
och intern redovisning (Greve, 2009). Ekonomisystemet bearbetar och sammanställer 
uppgifter från dessa tre olika grenar och det bildas specifika rutiner för hur detta sker, dessa 
rutiner är också en del av styrsystemet (Greve, 2009). Idag används begreppet styrsystem för 
att förklara vilken riktning en organisation styrs i, det har dock idag en bredare innebörd än 
när det först introducerades; 
 
 “Kännetecknande för styrsystem  i allmänhet är att styrningen sker genom återkoppling som 

möjliggör anpassning” (Greve, 2009, s. 20).  
 
Ett styrsystem innehåller vidare olika steg för att uppnå ett visst resultat. Det finns först och 
främst en målsättning, sedan uppkommer ett utfall av något slag som mäts av en sensor. 
Utfallet jämförs sedan med målsättningen och en analys äger rum, hur ter sig utfallet i 
relation till målsättningen? Efter utfallet registrerats behöver en återkoppling ske för att 
justera en eventuell avvikelse. Det sker således en anpassning för att styra mot det önskade 
resultatet (Greve 2009). Denna typ av styrning benämns ofta cybernetisk styrning och innebär 
alltså att organisationens resultat och prestationer jämförs med det uppsatta målet varpå en 
återkoppling kan ske för att säkerställa att organisationen rör sig i den önskade riktningen 
(Malmi & Brown, 2008). För att förtydliga och även nå sina uppsatta mål är det vanligt att 
organisationer använder sig av en budget, det är även en del av den cybernetiska styrningen 
tillsammans med finansiella och icke-finansiella mått (Malmi & Brown, 2008). En budget är 
en beskrivning av den ekonomiska utvecklingen under en viss tid. Skulle avvikelser 
förekomma mellan det uppsatta målet och det faktiska utfallet analyseras dessa och kan sedan 
förhoppningsvis åtgärdas på något sätt (Greve, 2009). Styrsystem kan även förklaras som en 
kontroll av olika beteenden hos anställda vilket förklaras vidare i följande avsnitt. 

2.3.1 Styrsystem som en kontroll av beteende  
Merchant & Otley (2007) antar en bred definition av begreppet styrsystem där de menar på 
att ett styrsystem kan inkludera stora delar av organisationen som en helhet där strategier 
utarbetas för utveckling, kontroll, och inlärningsprocesser trots att detta traditionellt sett inte 
är en del av ett styrsystem. En snävare definition antas av Merchant och Van der Stede (2007) 
som beskriver att det är människorna inom en organisation som agerar för företaget:  
 

“It is people in the organisation who make things happen. Management controls are 
necessary to guard against the possibilities that people will do something the organisation 

does not want them to do or fail to do something they should do...If all employees could 
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always be relied on to do what is best for the organisation, there would be no need for MCS” 
(Merchant & Van der Stede, 2007 s.8) 

 
Det är således nödvändigt att använda sig av ett styrsystem för att försäkra sig om att de 
anställda inte handlar på ett sådant sätt som strider mot företagets intressen (Merchant & Van 
der Stede, 2007). De hävdar också att styrsystem bör skiljas från strategisk styrning, och 
handlar i första hand om att styra beteenden hos de anställda inom en organisation (Merchant 
& Van der Stede, 2007). Detta stöds även av Lawrence och Doolin (1997) som  i sin 
definition av styrsystem hävdar att det innefattar abstrakta signaler och regler som existerar 
utanför tid och rum. Genom att tillämpa ett styrsystem ges möjligheten att på olika sätt 
rapportera, kommunicera, samt tolka de vardagliga händelserna i en organisation (Lawrence 
& Doolin, 1997). Lawrence och Doolin (1997) lyfter även fram vikten av en kontext vid 
tillämpandet av ett styrsystem, användningen av systemet kommer att bero på vilken individ 
som använder det samt hur denna individ uppfattar systemet. De framhåller därför att en 
förståelse för de sociala aspekterna inom en organisation är essentiell för att förstå hur 
systemet används (Lawrence & Doolin, 1997). 
 
Sammanfattningsvis syftar användningen av styrsystem till att identifiera och säkerställa att 
ett önskvärt beteende eller prestation uppnås. Om resultatet inte i linje med det uppsatta målet 
används olika metoder för att justera detta och få resultatet närmare det önskvärda. Således 
kan styrsystem sägas bestå av procedurer och kontroller för att styra de anställdas beteenden 
och prestationer för att få dessa att stämma överens med organisationens målsättningar. Det 
finns flera sätt att se på styrsystem och även vilka komponenter som kan placeras under den 
rubriken därför förklaras i nästa avsnitt hur styrsystem kan förstås som ett paket. 

2.3.2 Styrsystem som ett paket 
“Gaining a broader understanding of MCS as a package may facilitate the development of 

better theory of how to design a range of controls to support organisational objectives, 
control activities, and drive org performance” (Malmi & Brown, 2008, s. 288).  

 
Enligt Malmi och Brown (2008) är det svårt att definiera exakt vad ett styrsystem är och vad 
det innefattar då forskare på ämnet har olika uppfattning om hur begreppet skall tolkas 
(Malmi & Brown, 2008; Merchant & Otley, 2007; Merchant & Van der Stede, 2007). Malmi 
och Brown (2008) hävdar att styrsystem kan och bör förstås som ett paket till vilket de ger 
flera anledningar. Det första är att styrsystem inte fungerar isolerat från ett annat, de har 
istället en relation mellan varandra och bör därför inte studeras separat. En annan anledning 
att studera styrsystem som ett paket är att en stor del av litteraturen kring styrsystem går ut på 
att på bästa sätt designa ett styrsystem för att uppnå de önskade resultaten. Detta skulle enligt 
Malmi och Brown (2008) gå enklare om man tog hänsyn till att ett system kan påverka ett 
annat på ett eller annat sätt. De system som hanterar exempelvis redovisning kan vara mycket 
utvecklade och innehålla mycket information medan det system som hanterar kultur inom 
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organisationen kan vara mindre omfattande, således saknas en koordinering mellan systemen 
och hur de påverkar varandra (Malmi & brown, 2008). Vidare definierar de styrsystem som; 
“management control systems include all the devices and systems managers use to ensure 
that the behaviours and decisions of their employees are consistent with the organisation’s 
objectives and strategies, but exclude pure decision-support systems”(Malmi & Brown, 2008, 
s. 290).  
 
Ett balanserat styrkort eller en strategi kan ses som ett styrsystem. Termen paket används 
främst därför att företag ofta har ett flertal styrsystem. Om alla dessa vore utformade och 
koordinerade med varandra skulle de tillsammans kunna utgöra ett styrsystem. Detta är dock 
oftast inte fallet och olika styrsystem blir ofta introducerade av olika intresse-grupper vid 
olika tidpunkter, dessa kontroller kan därmed inte ses som ett enskilt system utan förstås 
bättre som ett paket.  

 
Figur 4. Egen modell med inspiration från Malmi & Brown (2008) Management control 
systems as a package, s.291, Fig. 1. Management control systems package. 
 
I modellen som återges ovan förklarar Malmi och Brown (2008) hur de anser att styrsystem 
är uppbyggda av olika delar inom organisationen. Det finns fem huvudsakliga delar som 
utgör systemet; Kulturell kontroll, planering, cybernetisk kontroll, belöning och 
kompensation, samt administrativ kontroll. Överst i modellen beskrivs den kulturella 
styrningen som består av tre aspekter vilka är värderingar, klaner, och symboler.  
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Kultur 
Kultur kan enligt (Clegg et al., 2005 i Malmi och Brown, 2008) utgöra en organisations 
kontext och därför vara bortom en chefs kontroll, den är dock, när den används för att styra 
ett beteende, ett sätt att styra. Med hjälp av dessa värderingar utövar ledningen en påverkan 
på de anställda för att främja ett visst beteende. Denna aspekt handlar också om att ledningen 
skapar mening och riktning för de aktiviteter medarbetarna utförs inom organisationen 
(Simons, 1994 i Malmi & Brown, 2008). Symboler kan användas på arbetsplatsen via olika 
uttryck i form av till exempel klädsel, språk och vanor. Ledningen kan med dessa symboler 
styra vilken kultur som ska etableras på arbetsplatsen, ett exempel är användningen av 
kontorslandskap som signalerar att ledningen eftersträvar en kommunikativ och öppen kultur 
på arbetsplatsen (Schein, 1997 i Malmi & Brown, 2008). Vidare kan det i kulturen skapas 
olika subkulturer inom en organisation vilka, med andra ord, kan benämnas som klaner. 
Klanerna uppstår ur en socialiseringsprocess som kan vara relaterad till bland annat 
professioner (Ouchi 1979 i Malmi & Brown, 2008). Styrning av klaner sker genom att 
etablera värderingar och normer i en den kontext klanerna befinner sig i.  
 
Planering 
Nedanför den kulturella styrningen följer planering som syftar till att sätta mål inom 
organisationen och därmed styra prestationer och beteenden (Malmi & Brown, 2008). Det 
kan även möjliggöra koordinering av olika mål och på så vis kontrollera grupper och 
individers aktiviteter och säkerställa att de är i linje med organisationens bästa. Man skiljer på 
action planning som har ett mer kortsiktigt perspektiv, vanligen inom en 12-månaders period, 
och den mer långsiktiga long-range planning som har ett mer strategiskt fokus (Malmi & 
Brown, 2008).  
 
Cybernetisk kontroll 
Vidare finner vi den cybernetiska kontrollen som vi nämnt tidigare, cybernetisk styrning 
utövas med hjälp av en feedback loop där information inkommer som sedan ger möjlighet till 
feedback av de anställda, denna feedback möjliggör även en analys. Generellt finns fyra olika 
cybernetiska kontroller som innefattas i ett styrsystem. Det är bland annat budgeten, som är 
en central del i ett styrsystem och används universellt av en mängd organisationer (Bunce et 
al., 1995). Dess betydelse beror på att budgeten kan knyta ihop organisationens olika trådar 
till en strukturerad plan som tjänar många syften. Budgeten som kontroll system syftar till 
planera acceptabla nivåer av beteenden och att utvärdera prestationer i relation med de 
uppsatta målen(planerna) (Hansen et al., 2003).  
 
I den cybernetiska styrningen innefattas även finansiella mått, icke-finansiella mått och s.k. 
hybrider som kan innehålla både finansiella och icke-finansiella mått, som exempelvis det 
balanserade styrkortet som blivit relativt dominant på senare år. Finansiella mått är en vanlig 
typ av kontroll att hålla anställda ansvariga för vissa specifika finansiella mål som även kan 
vara relaterade till budgeten. Exempel på finansiella mått är Avkastning på eget kapital, 
Avkastning på investering samt Ekonomiskt mervärde (Malmi och Brown, 2008). 
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Icke-finansiella mått får allt större betydelse inom styrsystem och innefattar istället mått 
relaterade till kvalitet som exempelvis kundnöjdhet och personalomsättning (Olve et al. 
2001). De kan bland annat användas för att överkomma vissa begränsningar bland de 
finansiella måtten samt att identifiera vad som motiverar prestation.  
 
Belöning och kompensation 
Enligt Bonner och Sprinkle (2002) används belöning och kompensation för att driva 
motivation hos medarbetare och öka deras prestationer. Detta bygger på den tanke att 
prestationen blir högre med hjälp av en belöning än utan en belöning (Bonner & Sprinkle, 
2002). Genom att belöna eller kompensera en viss typ av aktiviteter kan ledningen styra vilka 
aktiviteter som medarbetarna tenderar att fokusera mest på, och således styra aktiviteterna i 
den riktning de anser gynna organisationen (Malmi & Brown, 2008). Bonner och Sprinkle 
(2002) hävdar dock att denna typ av styrning även kan klassificeras som kulturell styrning om 
det till exempel handlar om att belöna en grupp för en viss aktivitet.  
 
Administrativ kontroll  
Organiseringen av individer och grupper inom organisationen benämns som administrativ 
kontroll. Administrativ kontroll innefattar även ledningens uppgift att beskriva hur olika 
aktiviteter inom organisationen bör utföras, samt hålla uppsikt över de anställdas beteenden.  
Malmi och Brown (2008) har identifierat tre grupper av administrativa kontroller vilka är; 
organisationsdesign och struktur, makt strukturer inom företaget samt procedurer och 
policy’s. Användningen av policys och procedurer är ett byråkratiskt sätt att specificera olika 
processer och beteenden hos anställda i en organisation. Det kan exempelvis göras genom att 
sätta olika regler och standarder för hur olika arbetsprocesser ska gå till (Malmi och Brown, 
2008).  
 
Att se styrning som ett paket kan sammanfattningsvis förklaras som en omfattande 
beskrivning av hur olika styrsystem kan ordnas in i ett paket för att få en mer realistisk bild 
av hur organisationen styrs som en helhet. Styrsystem verkar ofta oberoende av andra och ses 
därmed bättre som en samling av system snarare än ett enda. Paketet används således i syfte 
att kontrollera de anställdas beteende på olika plan och genom en samverkan av systemen 
styrs organisationen i en viss riktning. Vidare kan ett styrsystem utformas på ett vertikalt eller 
horisontellt sätt beroende på hur organisationen är uppbyggd och hur den opererar vilket 
kommer att beskrivas nedan. 

2.3.3 Vertikal Styrning - från ägare till anställd 
Den vertikala styrningen kan enligt Greve (2009)  “sägas följa befälsordningen”, vilket 
innebär att den styrs av en hierarki inom ett företag. Det är därmed de högst ansvariga såsom 
ägare, VD och dennes ledningsgrupp som sitter högst upp i ordningen följt av 
avdelningschefer och gruppchefer och sedan de andra anställda. Det går således att dra en 
vertikal linje genom ordningen där de högst upp inom företaget är de som har sista ordet. Det 
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är vanligt inom den vertikala styrningen att ett företag delas upp i funktioner eller avdelningar 
där varje funktion har en chef som ansvarar över respektive funktions mål och budget. 
Kortfattat kan sägas att den vertikala styrningen syftar till att skapa värde för ägarna genom 
att styra beteendet hos mellanchefer och anställda mot de mål som satts upp.  

2.3.4 Horisontell Styrning  
Medan vertikal styrning till störst del fokuserar på ägarna riktar sig istället den horisontella 
styrningen till kunden och att skapa värde för denne (Greve, 2009). Detta värde skapas enligt 
Greve (2009) genom de processer som företaget utför när de skapar sina produkter och 
tjänster med hjälp av material, arbetskraft och kapital. Att övergå till horisontell styrning 
inom en organisation betyder dock inte att alla vertikala strukturer elimineras helt, olika 
indelningar inom organisationen såsom olika regioner eller produktgrupper kommer 
fortfarande att vara värdefulla, utmaningen ligger snarare i att kunna kombinera befintliga 
strukturer med ett nytt sätt att se på arbetsprocessen (Hammer & Stanton, 1999).  Vargo och 
Lusch (2004) framhåller att sedan 1990-talet har forskningen varit konsekvent och allt fler 
företag tillämpar en kundorienterad, horisontell syn på styrning inom organisationer. Genom 
ett kundcentrerat synsätt på styrning kan en organisation lyssna in kundernas önskemål och 
tillsammans med dem skapa ett ett mervärde, vilket inte är möjligt på samma sätt i en typisk 
vertikal organisation (Vargo & Lusch, 2004). Ett vanligt sätt att organisera ett företag 
horisontellt är genom att fokusera på de processer som finns inom företaget för att på så sätt 
arbeta närmare kunden. Denna metod utvecklas i avsnittet nedan. 

2.3.5 Processorientering  
Sedan 1990-talet har processorienterad styrning blivit allt mer populärt framför 
funktionsstrukturerade styrsystem (McCormack & Johnsson, 2001). Processorientering syftar 
till att beskriva horisontella flöden i en organisation där information och resurser fokuserar på 
kunden och där detta fokus prioriteras framför hierarkiska strukturer eller andra 
arbetsdomäner (Chenhall, 2008; McCormack & Johnsson, 2001). Processorientering 
benämns även med andra begrepp i litteraturen såsom “horizontal organisation” (Kohlbacher, 
2010) eller “process enterprise” (Hammer & Stanton, 1999), men har generellt samma 
betydelse som definitionen av processorientering (Kohlbacher, 2010). Processorientering sägs 
kunna leda till flera olika konkurrensfördelar, Kohlbacher (2010) finner i sin studie fem 
aspekter som visat sig vara klart förbättrade vid införandet av processorientering vilka är; 
tidssparande, ökad kundnöjdhet, ökad kvalitet (produktionskvalitet), kostnadsreduceringar, 
samt förbättring av nyckeltal. 
 
Processorientering består vidare av flera olika dimensioner, Kohlbacher (2010) identifierar i 
sin litteraturgranskning tio dimensioner vilka han menar kan betraktas på en skala från noll 
och uppåt, där noll innebär att inga av dimensionerna prioriteras, upp till en nivå där alla 
dimensioner är välutvecklade inom organisationen. Dimensionerna kan användas för att 
identifiera olika delar av en organisations verksamhet som antingen kan vara i linje eller inte 
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med processorienterad styrning (Kohlbacher, 2010). Tre av dessa dimensioner, som 
definieras nedan, är framtagna av McCormack och Johnsson (2001) som genom sin studie 
kunde skapa ett mätinstrument för att mäta graden av processorientering inom en 
organisation.  
 
Den första dimensionen är processdesign och dokumentation, denna dimension är 
grundläggande då det inte går att driva processer ifall det inte finns en förståelse för hur de 
olika arbetsprocesserna och arbetssätten inom organisationen ser ut, samt korrelerar med 
varandra (McCormack & Johnsson, 2001). Vidare benämner Kohlbacher (2010) den andra 
dimensionen som stöd från ledningen, vilket inte går att vara utan vid utvecklandet av 
processorientering. Den tredje dimensionen är processägare som Hammer och Stanton 
(1999) hävdar är den stora skillnaden mellan processorienterade företag och “traditionella 
företag”. En processägar är inte en chef i traditionell bemärkelse med ansvar för sina 
medarbetare, utan kan främst en person vars uppgift är att driva processen långvarigt i den 
riktning som organisationen önskar. Hammer och Stanton (1999) framhåller också att denna 
roll kräver att personen ifråga har auktoritet att ta beslut kring hela processen för att kunna 
driva den i rätt riktning. Den fjärde dimensionen är prestationsmätning av processer, denna 
dimension innebär att en processorienterad organisation måste rikta vissa 
prestationsmätningar mot processen för att få flera olika enheter att riktas mot samma mål. 
Mätningarna skall således anpassas till processen och kan bestå i beräknandet av 
genomloppstider etc. (McCormack & Johnsson, 2001).  
 
Den femte dimensionen är företagskultur, där Kohlbacher (2010) lyfter fram vikten av vilken 
typ av företagskultur som bör råda inom en organisation för att processorientering ska kunna 
implementeras på ett framgångsrikt sätt. Han resonerar vidare att det krävs en kultur där 
teamwork, anpassning, kundfokus, samt ett samverkande ledarskap ligger i fokus för att 
uppnå bäst effekt genom processtyrning. Den sjätte dimensionen är IT-system. IT-system kan 
underlätta implementeringen av ett processorienterat styrsätt, men är också en viktig del i att 
kunna mäta och följa upp hur arbetet inom processen fortskrider (Kohlbacher, 2010). Den 
sjunde dimensionen handlar om att en organisation som ska införa ett processorienterat 
styrsystem också bör ha en processorienterad struktur. Den åttonde dimensionen innefattar 
den kunskap om processer som bör finnas i organisationen för att kunna förbättra, ändra, och 
vidareutveckla processen vid behov. Den nionde dimensionen är en process strukturerad HR 
(Human Resources) avdelning,  vilket innebär att det ska framgå vid rekrytering att 
organisationen arbetar processorienterat där processens behov tillgodoses genom personal 
med kompetens som sträcker sig över flera områden som berörs i processen (McCormack & 
Johnsson, 2001). Den tionde, och sista dimensionen, menar Kohlbacher (2010) att tidigare 
forskare benämner som process forum/instans som har ett övergripande ansvar för alla 
processer inom organisationen. 
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2.4 Värdebaserad vård utifrån Malmi & Brown’s paketmodell 
I följande avsnitt förklarar vi hur konceptet värdebaserad vård kan förstås med hjälp av 
styrsystemslitteraturen. Vi kommer att använda de modeller och definitioner av styrsystem 
som presenterats tidigare för att förklara och kategorisera de olika delarna av konceptet 
värdebaserad vård. Med hjälp av denna kortfattade förhandsanalys har vi identifierat 
utmaningar och möjligheter med att betrakta VBV ur ett styrsystemsperspektiv. Dessa utgör 
sedan grunden för de forskningsfrågor som vi formulerat i slutet av detta avsnitt.  
 
Administrativ styrning 
Inom VBV sker styrningen på ett horisontellt sätt då det syftar till att skapa värde för 
patienterna där återkopplingen hämtas från den värdeekvation som VBV bygger på (Porter & 
Teisberg, 2006). Likaså syftar horisontell styrning till att skapa mervärde för kunden genom 
olika processer inom organisationen (Vargo & Lusch, 2004). Utformningen av så kallade 
IPU’s beskrivs vara den första av de strategiska principerna för VBV och är således en central 
del vid införandet av VBV på en vårdinrättning (Porter & Lee, 2013). I sin modell om 
styrsystem som paket lyfter Malmi och Brown (2008) organisationens struktur som en av 
delarna av ett styrsystemspaket. Porter och Lee’s (2013) utformning av IPU strukturen som 
en av strategierna för VBV är således i linje med det som Malmi och Brown’s (2008) modell 
innefattar.  
 
Kohlbacher (2010) tar upp två dimensioner av processorientering som stöder denna 
utformning av Porter och Lee (2013), en processorienterad struktur samt en processorienterad 
HR avdelning. Med detta menas att en organisation som arbetar i processer också måste vara 
strukturerad enligt dessa processer för att kunna fungera effektivt (Kohlbacher, 2010). Vidare 
menas med processorienterad HR-avdelning att personer ska anställas i enlighet med den 
process där de kommer att arbeta (Kohlbacher, 2010). I en vårdmiljö innebär detta i praktiken 
det som Porter och Lee (2013) beskriver med IPU’s, det vill säga att vården arrangeras efter 
en viss åkomma och dess vanliga symptom. På så sätt blir en patient behandlad för en 
sjukdom med alla dess innebörder på en och samma avdelning (Porter och Lee, 2013). Det 
innebär också att läkarna och sköterskorna som anställs, inte anställs till ex. en medicinklinik 
som de sedan utgår ifrån, utan anställs till den enhet där de kommer att arbeta med en 
vårdprocess, som till exempel cancer, där flera olika specialister finns samlade för olika 
symptom.  
 
Ytterligare en aspekt av organisationsstrukturen som ryms i litteraturen om 
processorientering är att utnämna en processägare. Detta är vad som skiljer en 
processorienterad organisation från en mer traditionell organisation (Hammer & Stanton, 
1999). Inom VBV kan därför dimensionen processägare få betydelse då en processägare är en 
individ som har som uppdrag att driva en process framåt (Kohlbacher, 2010). Denna person 
behöver inte nödvändigtvis vara en chef i en traditionell mening utan det viktiga är att 
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personen har ett stort engagemang för hur processen drivs och har beslutsrätt när det kommer 
till frågor som rör processen och dess utveckling (Hammer & Stanton, 1999). Porter och Lee 
(2013) tar inte upp inte ledarskap som en del av strategin för VBV, dock framhävs 
processägarens roll av Hammer och Stanton (1999) på ett sådant vis att närvaron av en 
processägare, alternativt en annan form av ledarskap, kan få betydelse för arbetet med VBV. 
 
2. Cybernetisk styrning 
Ytterligare en dimension som får betydelse för VBV är prestationsmätning av processer, detta 
syftar till att få de olika enheterna inom processen att arbeta i samma riktning (Kohlbacher, 
2010). Det finns nämligen olika enheter i samma process, därför måste varje prestation mätas 
för att säkerställa att alla enheter jobbar mot gemensamma mål. Även om det rör sig om en 
process består processen i sig av flera delar och därför blir det viktigt att följa upp dessa för 
att få information om vilka som eventuellt kan förbättras för att processen i stort ska bli mer 
framgångsrik  (McCormack & Johnson, 2001). 
 
Processen kring VBV fungerar även den på samma sätt där vårdprocessen består av olika 
delar, det är således viktigt att följa upp dessa för att ta reda på om något i processen inte 
fungerar (Porter & Teisberg, 2006). Exempelvis kan resultatet för genomloppstider vara lägre 
än önskat och då behövs en åtgärd för att inte påverka resten av processen. Porter och Lee 
(2013) beskriver att denna princip av VBV är ett viktigt verktyg för att kunna styra processen 
utefter patientens behov, vilket är en central del för VBV-konceptet. Mätning av kostnader, 
samt patientens utfall och upplevelser är tänkt att utmynna i den värdeekvation där 
patientvärdet definieras som hälsoutfall dividerat med kostnad för patientens vård. Utan att 
göra dessa mätningar blir det svårt, eller till och med omöjligt att styra vården och resurserna 
efter patientens behov. 
 
Malmi och Brown (2008) förklarar dessa mätningar som en del av cybernetisk styrning, i 
vilken de väljer att kategorisera in budget, finansiella mått, samt icke-finansiella mått. 
Exempel på dessa inom kontexten med VBV skulle kunna vara patientnöjdhet, 
reoperationsfrekvens, antal återbesök, kostnad per patient (KPP), med flera (Nordenström, 
2014).  
 
3. Belöning och kompensation 
Det ersättningssystem som definierats av Porter och Lee (2013) som en strategisk princip 
kallas vårdepisodersättning (Bundled Payments). Vårdepisodersättning kan kortfattat 
förklaras som att högre kvalitet på den vård som ges kommer att innebära högre ersättning till 
den berörda avdelningen. Således knyts ersättningen till kvalitetsparametrar och inte endast 
parametrar som rör volym. Malmi och Brown (2008) beskriver att belöning och 
kompensation används för att höja motivationen hos medarbetarna inom en organisation. 
Vidare förklarar de hur detta används av ledningen som ett sätt att styra vilka aktiviteter som 
ska ha högst prioritet, därmed styrs de anställdas beteende i en viss riktning. Porter och Lee’s 
(2013) strategi om vårdepisodersättnignen som en princip kan dock inte jämföras med Malmi 
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och Brown’s (2008) beskrivning av belöningssystem för att öka motivationen hos de 
anställda. Detta beror på att vårdepisodersättning inte kan härledas till enskilda individers 
prestationer, dock kan såklart en utökad budget i viss mån bidra till en god stämning på en 
berörd avdelning.  
 
6. Stödjande IT-system - En möjliggörande faktor 
En av de strategiska principerna angående VBV är stödjande IT-system (Porter & Lee, 2013), 
detta stöds även av teorin om processorientering där Kohlbacher (2010) beskriver att 
IT-system har en möjliggörande funktion för den processorienterade organisationen. 
IT-system som strategisk princip för VBV utgör en av stöttepelarna för att konceptet som 
helhet ska kunna fungera (Porter & Teisberg, 2006). Inom VBV är mätningarna av 
patientvärde och kostnader en av de mest centrala delarna, därför måste IT-systemen ha 
kapacitet att ta fram dessa mått för att konceptet ska vara framgångsrikt (Porter & Lee, 2013). 
Med andra ord är det mätningen som är den centrala funktionen i VBV och IT-systemet den 
möjliggörande faktorn till detta. Vi ser därför att IT-systemet som en aspekt av VBV som 
styrsystem är mycket betydelsefull då det kan vara avgörande för hela processens fortgång. 
IT-system nämns dock inte i Malmi och Brown’s (2008) paket om styrning, vi förutsätter 
dock att det har en betydande roll i den cybernetiska styrningen i detta fall då den 
cybernetiska styrningen går ut på att göra mätningar av bland annat finansiella resultat 
(Malmi & Brown, 2008).  

2.4.1 Utmaningar och möjligheter med VBV som styrsystem 
Vi identifierar en utmaning i att använda ett processorienterat styrsystem inom vården då de 
traditionellt vertikala strukturerna utgör en svårighet att jobba runt. Utmaningen blir att 
antingen behålla den gamla strukturen och då arbeta över den befintliga strukturen med det 
processorienterade perspektivet “över” det vertikala. Ett annat alternativ är att byta ut hela 
strukturen vilket innebär en stor omorganisering, som medarbetarna kanske inte är positiva 
till då de är vana vid den vertikala strukturen som funnits inom vården mycket länge. Oavsett 
vilket alternativ som väljs är det en utmaning att utföra ett byte av styrsystem.  
 
Vidare har vi identifierat en utmaning som berör prestationsmätning, denna aspekt av VBV 
anser vi kan vara både en utmaning och en möjlighet med styrsystemet. Detta beror på att 
prestationsmätningarna kan vara svåra att genomföra och det blir också ett extra moment för 
vårdpersonalen när de ska registrera data eller dela ut och samla in enkäter etc. En möjlighet 
är dock att dessa mätningar i längden gör att vården kan fokusera på de värdeskapande 
faktorerna som gör att patienten får en bättre vårdprocess. 
 
IT-system kan också vara både en utmaning och en möjlighet då ett fungerande IT-system 
utgör en stor möjlighet för att VBV ska kunnas införas på ett mycket framgångsrikt sätt och 
fungera väl inom vården. Det är dock en utmaning att i praktiken kunna ta fram dessa mått då 
det inte handlar om enkla okomplicerade formler för att räkna fram vad en patients olika 
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behandlingar har kostat i slutändan om det är flera kliniken, läkare och annan 
sjukvårdspersonal inblandad som alla bidragit till att patienten fått en viss vård i en viss 
process. Att ta fram olika sätt att räkna fram en kostnad för hela processen ser vi som en stor 
utmaning utan enkla svar.  

2.5 Forskningsfrågor 
Utifrån den litteratur vi har arbetat med, samt diskussionerna ovan, har vi identifierat vissa 
aspekter där det kan finnas potentiella utmaningar och möjligheter som vi nedan har 
formulerat till ett antal forskningsfrågor att styra arbetet kring.  
 

1. Hur har styrsystemet VBV implementerats på Sjukhus X och vilka utmaningar samt 
möjligheter har det lett till?  

2. Vilka beståndsdelar av ett styrsystem är mest framträdande vid implementeringen av 
VBV?  
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3. Metod 

3.1 Undersökningens design 

3.1.1 Kvalitativ undersökningsmetod 
För denna studie tillämpar vi en kvalitativ undersökningsmetod i form av en fallstudie där vi 
genom semistrukturerade intervjuer inhämtade det empiriska materialet. Undersökningen 
berör värdebaserad vård som ett styrsystem i kontexten av ett större svenskt sjukhus, 
fortsättningsvis refererat till som Sjukhus X. Vårt syfte med denna undersökning är att skapa 
en förståelse för hur Sjukhus X har tolkat och implementerat värdebaserad vård som 
styrsystem. För att göra detta applicerar vi Malmi och Brown’s paketmodell om styrsystem 
för att kunna identifiera vilka dimensioner av styrmodellen som framträder mest i arbetet 
med VBV vid det berörda sjukhuset. Med hänsyn till syftet av denna studie, anser vi därför att 
en kvalitativ fallstudie var en lämplig ansats för att genomföra studien. Detta är också i 
enlighet med det Bryman och Bell (2013) beskriver som den mest optimala 
tillvägagångsmetoden då en forskare vill anskaffa sig en djupare förståelse för ett fenomen. 
Genom denna ansats kan forskren ta reda på hur respondenterna har upplevt fenomenet ifråga 
och kan förklara med egna ord hur olika situationer har kommit att påverka dem (Bryman & 
Bell, 2013). 
 
Vid insamling av kvalitativa data måste forskaren själv vara aktiv i insamlandet varpå 
materialet påverkas av forskarens subjektiva uppfattning om vad som är intressant, samt 
dennes tidigare erfarenheter (LeCompte, 2000). Den kvalitativa studien kan därför inte spegla 
någon objektiv sanning, vilket också blir avgörande för vilka slutsatser man dra av studien 
(LeCompte, 2000). Vid vår insamling av data har vi haft fördelen att inte redan vara 
“experter” på området vi undersöker, mycket har respondenterna därför fått förklara och 
beskriva, vilket vi tror kan ha reducerat graden av subjektivitet som vi tillfört studien. 
Eftersom vi har kunnat gå in i undersökningen med relativt få förutfattade meningar om hur 
saker borde hänga ihop har respondenterna själva fått sätta ord på hur det studerade 
fenomenet faktiskt förhåller sig, vilket vi ser är en av styrkorna i vår studie.  

3.1.2 Litteratursökning 
Litteraturen som vi använt i denna studie har bestått av vetenskapligt granskade artiklar från 
flertalet olika tidsskrifter. Dessa har insamlats med hjälp av sökmotorerna Primo och Google 
Scholar. Sökmotorn Primo är den officiella sökmotorn för Örebro universitet och har använts 
i störst omfång då den säkerställer åtkomst till fulltext kopior hos oräkneliga tidsskrifter och 
andra databaser. Även Google Scholar har använts i sökandet av relevant litteratur; vid dessa 
sökningar har även tidskrifterna granskats för att säkerställa att de är av pålitlig natur. Till 
följd av detta har vissa artiklar inte blivit inkluderade då källorna inte var pålitliga. Vidare har 
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även sökningar resulterat i ett antal äldre källor som ändå använts i studien då de trots sin 
ålder anses kunna bidra med relevanta insikter i studien. Även en bok har använts i studien i 
stor utsträckning, vilken framkom av sökningar i Primo för att sedan förvärvas via en 
utomstående källa.  
 
De sökord som vi använt oss av har bland flera varit: valuebased health care, värdebaserad 
vård på “Sjukhus X”, MCS (Managaement Control Systems), valuebased health care as an 
MCS, MCS in healthcare, och liknande formuleringar. Dessa begrepp utgör de mest centrala i 
vår undersökning varför de valdes som primära sökord. Sökningar har gjorts på både 
engelska och svenska på grund av att ämnet härstammar från USA men att även relevant 
litteratur kan återfinnas i sverige och ge insikt om den svenska kontexten.  
 
Vi har även efterforskat information om det berörda sjukhuset genom sökningar i sökmotorn 
Google. Denna information har använts för att kunna kartlägga hur sjukhuset är uppbyggt. 
Denna information består bland annat i sjukhusets organisationsstruktur, 
presentationsmaterial och styrelsehandlingar för att få en generell inblick i hur sjukhuset 
fungerar och operar. 

3.2 Undersökningsobjekt 

3.2.1 Urval 
Vi har i denna studie gjort tio semistrukturerade intervjuer med olika personer på ett sjukhus i 
Sverige där VBV enligt uppgift har införts. Det är endast personer som arbetat med VBV som 
deltagit i studien. Våra intervjuobjekt har valts ut genom ett bekvämlighetsurval där de två 
första intervjuobjekten hjälpte oss med vidare kontaktuppgifter till de personer som arbetat 
med VBV på det berörda sjukhuset, vårt urval kan därför liknas vid det Bryman och Bell 
(2013) benämner som snöbollsurval. Genom detta snöbollsurval anskaffade vi oss ett antal 
personer som var aktuella som respondenter för vår studie. Av dessa var det sedan ytterligare 
åtta stycken som valde att ställa upp på en intervju. På grund av att vi undersökt endast ett av 
sjukhusen som infört VBV kan vår studie inte att användas i syfte att göra generaliseringar 
om VBV i Sverige, däremot har vi med detta urval kunnat fokusera på specifika metoder och 
förutsättningar det berörda sjukhuset haft. Vårt urval har därför lämpat sig bra för vår studie 
då vi kunnat identifiera sjukhusets specifika metoder vid införandet och tillämpandet av VBV 
och hur dessa arbetssätt kan relateras till litteraturen om styrsystem. 
 
Potentiella respondenter har kontaktats via mail eller telefon och blivit tillfrågade om de 
kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Vi har då gett en kort presentation av oss själva, 
förklarat syftet med vår studie och varför just de är intressanta intervjuobjekt i vår studie. Den 
kontaktade personen har under samtalet eller via mail, haft möjlighet att tacka nej till 
deltagande i studien, således är alla våra respondenter med i vår undersökning av fri vilja. 
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Detta är en viktig del av en av de etiska aspekterna med kvalitativa intervjuer som benämns 
Informerat samtycke (Kvale, 1997) eller Samtyckeskravet (Bryman & Bell, 2013).  
 
De två första intervjuerna var av en mer bakgrundsbaserad karaktär varvid det framgick att 
sjukhusets olika avdelningar ser väldigt olika ut. Dessa olikheter kan förklaras genom att 
olika typer av sjukdomar och diagnoser ställer olika krav på avdelningarna som behandlar 
dem. Detta kan bland annat innebära att de olika avdelningarna har vårdförlopp som skiljer 
sig signifikant från varandra. Om vi till exempel skulle jämföra vårdförloppet på en 
förlossningsavdelning och en canceravdelning skiljer sig inte bara naturen av vård men även 
tidsramen för när vården sker. Med detta i beaktande kontaktades flera olika avdelningar för 
medverkan i studien för att få en bredare bild av hur värdebaserad vård fungerar på Sjukhus 
X. Då endast tre grupper per halvår har kunnat starta VBV-projektet samtidigt innebär detta 
att de respondenter vi intervjuat i många fall befunnit sig i olika stadier av 
implementeringsprocessen av VBV. Detta kan således även det påverka resultatet i denna 
studie då respondenterna har olika utgångspunkter gällande våra frågor. 

3.3 Insamling av data 

3.3.1 Intervjuer 
Intervjuerna vi genomfört har varit semistrukturerade varpå vi i förhand formulerat ett antal 
öppna frågor i form av en intervjuguide. Alla intervjuer gjordes på grund av 
tillgänglighetsskäl via telefon. Respondenterna befann sig på en annan ort men var även 
begränsade av tiden de kunde avsätta till intervjuerna vilket gjorde att telefonintervjuer var 
mer lämpligt. Vid telefonintervjuer förlorar vi möjligheten att tolka kroppsspråk och gester 
(Bryman & Bell, 2013), detta har vi försökt kompensera för genom att noggrant lyssna till 
hur respondenterna uttryckt sig, och har tydliggjort i transkriberingarna om respondenten till 
exempel tryckt särskilt på vissa ord eller begrepp. Bryman och Bell (2013) lyfter även fram 
svårigheter med telefonintervjuer för att “det krävs särskild utrustning och det finns alltid risk 
för störningar ‘på linjen’” (Bryman & Bell, 2013 s.495). Dessa svårigheter anser vi dock inte 
är relevanta idag då vi med enkelhet har spelat in intervjuerna via en av våra egna 
mobiltelefoner. Vidare anser vi inte att telefonintervjuer inneburit något större hinder i vår 
undersökning då vi låtit respondenterna tala fritt, och har inte haft med några frågor där deras 
personliga eller professionella integritet ifrågasatts. 
 
Inledningsvis hölls två intervjuer där vi lät respondenterna tämligen fritt berätta om sina 
erfarenheter av värdebaserad vård, där vi försökte kartlägga mer generellt hur 
implementeringen av värdebaserad vård på Sjukhus X har gått till, hur de jobbat tidigare och 
vad respondenten upplevde var de stora skillnaderna. Denna intervju hjälpte oss även att 
skapa en djupare förståelse för hur implementeringen av värdebaserad vård gått till på det 
berörda sjukhuset så att vi inför kommande intervjuer och empiriinsamling kunde identifiera 
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intressanta teman att undersöka hos kommande respondenter. Nedan illustreras våra 
intervjuer där respondenternas arbetsroll samt längd på intervjun framgår. 
 

Respondent Arbetsroll Ungefärlig tid för intervju 

Respondent 1 Verksamhetsutvecklare 40min 

Respondent 2 Läkare 35min 

Respondent 3 Verksamhetsutvecklare 25min 

Respondent 4 Verksamhetsutvecklare 45min 

Respondent 5 Logistiker 60min 

Respondent 6 Läkare 60min 

Respondent 7 Läkare 20min 

Respondent 8 Verksamhetsutvecklare 35min 

Respondent 9 Controller 40min+15min 

Respondent 10 Verksamhetsutvecklare 40min 

Tabell 2. Intervjutid och arbetsroller hos intervjuobjekten. 

3.3.2 Intervjufrågor 
Intervjuerna innehöll ca 17 frågor och tog ca 30-40 minuter att genomföra, några intervjuer 
har även varit längre uppemot 60 minuter. Alla intervjuer genomfördes via telefon med varje 
respondent under en period på några veckor utefter respondenternas tillgänglighet. Det är 
totalt tio intervjuer genomförda.  
 
Då vi genomfört semistrukturerade intervjuer formulerade vi en intervjuguide som alla 
intervjuer utgick ifrån. Under intervjun är syftet att respondenten skall beröra alla dessa 
frågor men får även utrymme att gå in på andra områden som den anser vara relevanta eller 
intressanta. På så sätt har vi kunnat vara flexibla i vår undersökning och fått reda på saker 
som vi i förhand inte hade förväntningar om. Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att vara 
flexibel som intervjuare och inte ställa frågor som leder till givna svar eller inskränker 
respondentens möjlighet att förklara företeelser noggrant (Bryman & Bell, 2013). Kvale 
(1997) skriver om olika typer av frågor vid olika tillfällen i intervjun, och vi har använt oss av 
flera olika typer av frågor, till en början de inledande frågorna där vi har bett respondenten att 
berätta om deras erfarenheter av värdebaserad vård. Dessa frågor har inkluderat hur tidigare 
arbetssätt har sett ut för att få en övergripande bild av respondentens arbete och bakgrund på 
Sjukhus X.  
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Vidare fortsatte vi intervjuguiden med frågor om mer specifika fenomen, om respondenten 
inte redan kommit in på dessa tidigare i intervjun. Genom alla intervjuer ställde vi 
uppföljningsfrågor, sonderande, och specificerande frågor för att följa upp på ämnen som 
respondenten tog upp även om det var sådana som vi innan inte identifierat som intressanta. 
Genom denna metod kunde vi identifiera inte bara de ämnen och teman som vi i våra 
frågeställningar trodde skulle vara viktiga för vår studie utan kunde även få respondenternas 
syn på viktiga faktorer av värdebaserad vård. Efter att vi genomfört några av intervjuerna 
valde vi att lägga till ytterligare frågor om olika företeelser som dykt upp i tidigare intervjuer 
som viktiga teman för att se om dessa berört flera avdelningar eller diagnosgrupper på 
Sjukhus X. På så sätt fick vi med flera av respondenternas tankar om ett par teman samtidigt 
som individuella diskussioner också fick ta plats. Ett exempel på en sådan fråga är fråga 12 
(se bilaga) som vi la till i intervjuguiden efter att några respondenter beskrivit strukturen på 
Sjukhus X som indelad i “stuprör”. Vi valde då att fråga även kommande respondenter om 
hur de upplevde att processen fortskred över de så kallade stuprören, och fick då redogörelser 
om respondenternas upplevelser kring denna process. En annan fråga som vi valde att addera 
till intervjuguiden är fråga 13 (se bilaga) där vi frågar om respondenten om normer och 
värderingar på arbetsplatsen. Denna fråga lades till då ett antal respondenters återgivelser 
pekade på att det finns underförstådda “regler” att förhålla sig till på Sjukhus X, som väckte 
vår nyfikenhet. Den sista frågan (fråga 15 se bilaga) togs upp med anledning till den etiska 
diskussion som uppkommit i media i samband med införandet av VBV på svenska sjukhus. I 
denna kritik ifrågasätts huruvida VBV tar hänsyn till etiska aspekter inom vården, det var 
därför av intresse att fråga våra respondenter kring deras upplevelser av detta.  
 
Då vi efter ett par intervjuer upptäckte att det var svårt för respondenterna att svara på vissa 
frågor när de inte var förberedda erbjöd vi resterande respondenter att få frågorna i förväg, 
vilket uppskattades av respondenterna. Flera av respondenterna efterfrågade också att få 
intervjufrågorna redan vid första kontakt, således är det endast de två första respondenterna 
som inte fått tillgång till frågorna innan intervjun gjordes. Det hade varit fördelaktigt om alla 
respondenter haft samma förutsättningar men vi anser dock inte att detta har haft någon 
signifikant inverkan på vårt resultat. 
 
Att skicka ut intervjuguiden i förväg finner vi ha både för- och nackdelar. Om respondenten 
får frågorna i förväg har denne chans att hinna tänka efter och ge utförliga svar på frågor som 
kanske kräver eftertanke, men det finns också nackdelar. När respondenten kan studera 
frågorna i förväg kan hen även ge en falsk bild av frågor som denne upplever lite känsliga 
eller opinionsbildande. Som intervjuare kan det vara svårt att veta om ett svar endast är 
förberett av anledningen att ge en så tydlig bild som möjligt eller om det är för att ge en bild 
som inte är sanningsenlig. Detta har vi varit medvetna om under intervjuernas gång och 
därför har vi dels varit tydliga med att fråga huruvida respondenten är bekväm med att bli 
inspelad vilket de har haft möjlighet att tacka nej till. Inspelningarna raderades även efter att 
vi genomfört transkriberingarna för att försäkra oss och respondenterna om att ingen 
otillbörlig skulle få tillgång till dessa. 
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Vi har även varit tydliga med att vi inte ger ut namn på varken respondenterna eller deras 
arbetsplats, med den förhoppningen att det har gett dem en trygghet att vi har avidentifiera 
dem. Vi anser, med anledning av detta, att det ej funnits några signifikanta incitament för 
respondenterna att vara oärliga, och det faktum att respondenterna erhållit intervjuguiden i 
förväg upplever vi därför inte ha haft någon negativ inverkan på vårt resultat utan snarare 
upplevde vi att respondenterna kunde ge väldigt utförliga svar för att de hade chansen att 
förbereda sig. Vi är dock medvetna om att en intervju alltid utgör intervjuobjektets subjektiva 
uppfattning om hur ett fenomen ter sig.  

3.3.3 Sekundära data 
Våra sekundära data består av dokument från Sjukhus X hemsida vilka redogör för bland 
annat organisationens struktur samt förfaranden vid införandet av VBV på sjukhuset. Dessa 
har endast använts för att kartlägga hur Sjukhus X arbetar och därför ge en förståelse för i 
vilken kontext vår fallstudie utspelar sig i. Av de presentationer som har studerats har vi gjort 
egna tolkningar av den text och de bilder som de innehöll. Dock har vi inte genomfört någon 
innehållsanalys för att kunna dra några vidare slutsatser.  

3.4 Bearbetning och tolkning av data 
Intervjuerna spelades in och transkriberades efteråt för att råmaterialet skulle kunna bearbetas 
och tolkas. Vid intervjuerna gjordes även anteckningar under tiden där centrala punkter och 
återupprepningar antecknades för att ge ett ytterligare stöd för bearbetningen av det 
transkriberade materialet.  
 
LeCompte (2000) beskriver den analytiska processen som ett pussel som ska färdigställas 
men där man inte har sett vad det ska föreställa mer än små glimtar. Hennes analogi bygger 
på att pusselbitarna är det empiriska materialet som kategoriseras, till exempel alla blå 
pusselbitar för sig, kantbitarna för sig osv. Sedan använder forskaren tidigare forskning och 
teori för att få glimtar av hur bilden till slut kan se ut och hittar på så sätt pusselbitarna som 
binder ihop de olika kategorierna (LeCompte, 2000). Detta kan även benämnas öppen 
kodning som beskrivs av  Bryman och Bell (2013). På ett liknande sätt har vi använt oss av 
en kodning för att urskilja olika teman i vårt empiriska material. Vi döpte koderna till olika 
namn som vi återfinner främst i den teori som vi presenterat, medan andra teman tydligt 
framgick av våra data som exempelvis Patientinvolvering. Vidare har sedan dessa teman 
brutits ner ytterligare för att identifiera underkategorier till de teman där vi kunnat göra fler 
kategoriseringar. Ett exempel på det är Struktur som vi valt att göra fyra underkategorier till 
utifrån det insamlade materialet. Bearbetningen av vårt empiriska material har således till viss 
del baserats på den litteratur som studien bygger på men vi har även lyft fram våra empiriska 
fynd vid denna kategorisering. 
 
Ett exempel på hur vi bearbetat det empiriska materialet följer nedan: 

 
34 



Frågan: Vad är din roll i arbetet med VBV? 
“Ja ehh och då är det såhär att min profession är, ett jag är kirurg, jag är sån här regional 
processägare … men så är jag också sektionschef”   
I citatet ovan har vi markerat de begrepp som vi anser intressanta utifrån den litteratur vi 
diskuterar. I detta exempel så har respondenten berört professionsroller och hierarki i form av 
de begrepp som är markerade. Denna metod har dock inneburit att vi inte kunnat identifiera 
alla möjliga teman då vi betraktat materialet ur ett teoretiskt perspektiv där den litteratur vi 
behandlat till viss del kommer att begränsa den bild vi målar upp i form av dessa teman.  
 
För att kunna genomföra en analys av vårt empiriska material har materialet bearbetats enligt 
ovan beskrivning. Analysen av materialet, när det blivit uppdelat i teman och kategorier, har 
sedan skett genom identifieringen av intressanta mönster i materialet såväl de synliga som de 
osynliga. LeCompte (2000) menar på att även teman eller mönster som inte syns i materialet 
kan vara av intresse för forskaren särskilt om det finns en hypotes om hur något borde eller 
kan förhålla sig och detta sedan inte visar sig i empirin. De mönster som vi kunnat urskilja i 
materialet har sedan knutits an till den litteratur som återfinns i vår teoretiska referensram, för 
att på så sätt förklara och problematisera dessa olika teman och mönster.  

3.5 Metoddiskussion  
De val vi gjort vid genomförandet av våra undersökningar har på olika sätt påverkat vår 
studie; i detta stycke för vi en diskussion om de begränsningar som dessa val kan ge upphov 
till.  

3.5.1 Studiens legitimitet 
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning där vi har intervjuat tio respondenter från ett 
sjukhus i Sverige där de uttrycker sig ha infört VBV. Vi kan därför med vårt resultat inte 
generalisera eller dra slutsatser och paralleller kring andra sjukhus, men får istället en 
tydligare och djupare förståelse för det berörda sjukhusets särskilda metoder och arbetssätt 
vilket stämmer överens med vårt syfte för studien. Studien har ett företagsekonomiskt 
perspektiv och ingen hänsyn har därför tagits till de rent vårdgivande aspekterna som VBV 
kan påverka. Vår ambition med studien har varit att skapa en djupare förståelse för hur VBV 
använts för att styra arbetssätt och processer på Sjukhus X. 
 
De sekundärdata vi har använt oss av består av presentationer och handlingar utgivna av 
Sjukhus X och har tillhandahållits genom deras webbsida. Dessa sekundärdata är därför av 
pålitlig karaktär i den mån att vi med stor säkerhet vet att de kommer från interna källor på 
sjukhuset. Av dess karaktär utgår vi från att informationen är kontrollerad och således speglar 
sjukhusets generella ställningstaganden. Bland annat har offentliga styrelsehandlingar 
använts som sekundärdata i studien. Vi kan dock inte avgöra huruvida materialet ger en 
rättvisande helhetsbild då ytterliga material kan finnas men som inte publicerats för 
allmänheten på deras webbsida.  
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3.5.2 Datainsamling 
Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer där vi har använt oss av en intervjuguide, detta 
innebär att vi har haft ett teoretiskt perspektiv som legat till grund för våra frågor. Våra 
respondenter har därför till viss del blivit styrda till att prata om vissa ämnen och företeelser. 
Denna styrning av respondenterna gör att det kommer att finnas olika typer av subjektivitet i 
studien, dels i form av den påverkan vi som forskare, och författare av intervjuguiden, har på 
respondenterna, men också i form av respondenternas tidigare upplevelser och uppfattningar 
av hur det studerade fenomenet ter sig (Bryman & Bell, 2013). Våra egna uppfattningar har 
även legat till grund för hur vi bedömt det empiriska materialet när det kommer till kodning 
och kategorisering. Validering av studien blir därför inte relevant då de uppfattningar vi 
undersökt kan förändras över tid, det blir därför inte möjligt att pröva studiens “riktighet” 
genom att återskapa den. Då intervjuerna skett via telefon gick vi miste om att tolka 
respondenternas kroppsspråk vilket har påverkat studien till viss del. Det är dock vår 
uppfattning att våra respondenter var mycket uppriktiga och uttryckte nyanserade åsikter i 
flera sammanhang gällande både personliga arbetsinsatser men även övergripande om 
Sjukhus X. Intervjuerna har även spelats in vilket Bryman och Bell (2013) beskriver kan ge 
upphov till osäkerhet hos en respondent även om det skett med respondentens medgivande. 
Då detta kan påverka respondenternas sätt att svara hade det varit fördelaktigt om vi inte hade 
behövt göra dessa inspelningar, dock är det nödvändigt för att kunna på ett noggrant sätt 
bearbeta och tolka materialet.  

3.5.3 Etiska överväganden vid kvalitativa studier 
Vid genomförandet av forskningsintervjuer är det viktigt att beakta de forskningsetiska 
överväganden som är relevanta för studien. Bryman och Bell (2013) såväl som Kvale (1997) 
lyfter fram informationskravet och  samtyckeskravet som kriterium av stor vikt. Vi har därför 
vid kontakt med potentiella respondenter klargjort vad syftet med studien och deras 
medverkan är samt att de medverkar frivilligt i studien. De har även när som helst haft 
möjlighet att avsluta sitt deltagande eller undvika att svara på frågor som de upplever som 
känsliga eller svåra. Vi har även spelat in intervjuerna för transkribering dessa har sedan 
raderats i enlighet med nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2013).  
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4. Empiri  

4.1 Värdebaserad vård på Sjukhus X  
Det sjukhus vi valt att undersöka har infört VBV lite i taget i olika diagnos- eller 
patientgrupper sedan 2013 då de första grupperna började som var grupper inom prostata, 
höftprotes samt läpp-, käk- och gomspalt. Andra som var tidigt ute var även kvinnokliniken 
och mer specifikt vid förlossningen där man sägs ha fått goda resultat och en stor skillnad i 
hur de kan arbeta. Det startas mellan 3-5 grupper per termin ca och hittills har ca 35 grupper 
startas sedan 2013 vilket fortfarande är en relativt liten andel av sjukhusets patientgrupper 
(mindre än 50 %). Vilket antal grupper som startas per termin har givetvis med grupperna 
själva att göra, hur många som är intresserade men det är även en resursfråga då det krävs en 
del insats från varje verksamhet där vissa centrala resurser kan vara begränsade. 
 
Sjukhus X beskriver sitt huvudbudskap med VBV, i en presentation utgiven av en 
chefsläkare, som följande:  

● Värdebaserad vård - En styrmodell för kvalitet 
● Målet - att skapa värde för patienten 
● Drivkraften hos professionen, i verksamheten 
● Kvalitetsregistren ett av fundamenten - möjligheter/utmaningar 

 
Dessa fyra punkter kan således antas utgöra Sjukhus X tolkning av konceptet VBV, dock kan 
det finnas fler beskrivningar som hänvisar till Sjukhus X arbete med VBV där andra aspekter 
belyses. I presentationen framgår att Sjukhus X har en långsiktig strategi som bygger på att 
skapa värde för patienten och att VBV ska användas som strategi för att sätta patienten i 
centrum. Det framgår också att Sjukhus X har haft för avsikt att implementera konceptet i sin 
helhet då bland annat IPU’s och vårdepsiodersättning benämns i presentationen av hur VBV 
skall implementeras på sjukhuset. Vårdepisodersättning har under en intervju nämnts vara 
påbörjat i pilotgrupper på Sjukhus X och dessa skall utvärderas år 2018. Nedan visas ett 
exempel från presentationen “Värdebaserad Vård” där styrmått för en patientgrupp har tagits 
fram. I exemplet, som återfinns nedan i en tabell, har Sjukhuset tagit fram de variabler som 
de vill mäta för att kunna bedöma kvaliteten av vården som ges. Genom en sammanställning 
av dessa skall en helhetsbild över patientens process kunna genereras både sett till kostnads- 
och vårdaspekter. Arbetet med att ta fram dessa typer av mått är en del av projektfasen på 
Sjukhus X, där styrgruppen tillsammans ska ta fram de mått som är aktuella för avdelningen i 
fråga. 
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Figur 5. Exempel på mätningar som kan göras i samband med VBV på Sjukhus X. Från 
presentationen Värdebaserad Vård utgiven av Sjukhus X via deras hemsida. 
 
I kartan nedan illustreras Sjukhus X uppbyggnad och de olika verksamheterna. Som kan 
utläsas finns sex olika områden som innehåller olika verksamheter och avdelningar som i sig 
rymma flera diagnos- och patientgrupper. Vi har i vår studie intervjuat personal från flera 
områden. 

Figur 6. Organisationsschema Sjukhus X, hämtad från Sjukhus X hemsida 2018. 
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När konceptet VBV först kom upp på kartan var det den dåvarande sjukhusdirektören som 
tog ställning till om det skulle införas. Ansvaret överläts sedan till varje verksamhet där de 
själva fick ta ställning till om de ville införa det. Processen med att införa VBV i en patient- 
eller diagnosgrupp sker nu således i en bottom-up process där alltså verksamheten själv 
bestämmer och i så fall ansöker om att få starta. Denna process skiljer sig därmed från andra 
sjukhus där istället en större omorganisering gjorts för att införa VBV i en större skala. 
Sjukhus X har istället valt att låta verksamheterna bestämma hur de ställer sig till konceptet 
och låta de grupper som vill starta med det. Detta har enligt respondenterna varit mycket 
positivt då det inte funnits något tvång och därför varit mindre motstånd till att införa något 
nytt. Många har istället varit positiva till konceptet och inlett projekten med mycket 
entusiasm.  
 
Figuren nedan kan tolkas som en översättning och anpassning av Porter och Lee’s (2013) 
modell över strategiska principer, för att passa Sjukhus X arbete med värdebaserad vård. 
Figuren visar hur processen kring förbättringsarbetena är tänkt skall utföras på Sjukhus X. 
Förbättringsarbetet utvecklas med grund i den värdeekvation som värdebaserad vård bygger 
på, genom relationen mellan PROM och KPP, dessa sammanbinder de sedan med 
vårdprocesserna för att på så sätt kunna skapa riktning åt förbättringsarbetena. Figuren binder 
även in infrastrukturen och enablers som en del i förbättringsarbetet.  
 

 
Figur 7. Sjukhus X anpassning av Porter och Lee’s (2013) strategiska principer, hämtad från 
Sjukhus X presentation “Värdebaserad Vård” (2014). 
 
Metodstödet vid Sjukhus X 
På Sjukhus X har de ett så kallat metodstöd som är en grupp på ett fåtal personer som har till 
uppgift att stödja de grupper som har initierat arbetet med VBV, med implementeringen samt 
tillföra information och kunskap till hur processen fungerar. Gruppen som består av fem 
personer, varav fyra är logistiker och en är controller, är sammansatt på deltid för att arbeta 
med detta metodstöd. Gruppmedlemmarna är även anställda på annat håll inom 
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organisationen och arbetar således med uppgifterna rörande metodstödet på cirka 50 procent. 
Processen för att införa VBV på Sjukhus X går till så att en patientgrupp eller diagnosgrupp 
blir nominerad till att starta VBV, ofta är det verksamhetschefen på området som nominerar 
en patientgrupp då det oftast är denne som har bäst överblick på vilken grupp som är kan vara 
lämpad för att införa VBV. När sedan en nominering kommer till metodstödets kontor så blir 
den processad och det inleds en förberedelsefas i ca 6-8 månader innan projektet drar igång 
en termin senare. Metodstödet håller ett kick-off seminarium i början av den 12-veckors fas 
som utgör projektfasen, efter sex veckor hålls ett uppsamlingsseminarium där man ser över 
hur projektet framskrider i de olika grupperna. I slutet av perioden hålls även ett kick-out 
seminarium där grupperna ska uppmuntras till att själva sköta arbetet i framtiden och sedan 
då klara sig utan metodstödets hjälp.  
 

 
Figur 8. Flödesschema över metoden för implementering av värdebaserad vård.  
 
En av våra respondenter nämner även specifikt att konceptet med VBV beskrivs i teorin av 
Porter och Teisberg (2006) väldigt övergripande och på en mer generell nivå, “grundteorin är 
samma men utförandet är olika” (Controller). Det finns ingen specifik beskrivning eller 
checklista som säger “gör såhär”, i steg för steg för en viss avdelning eller klinik. Detta leder 
till att processen för att införa VBV ser väldigt olika ut på olika platser, det blir en 
tolkningsfråga och en fråga om strategi, där ett sjukhus kan tolka konceptet och införa det på 
ett vis medan ett annat sjukhus kan göra helt annorlunda. Även sjukhus i Sverige har valt att 
gå tillväga på mycket olika sätt när de infört VBV. Detta är något man bör ha i åtanke när det 
gäller VBV att det finns ingen “exakt riktlinje” för hur det ska fungera, det blir snarare upp 
till varje sjukhus att bestämma hur de vill arbeta med modellen/konceptet.  
 
Verksamhetsutveklare vid Sjukhus X 
Verksamhetsutvecklarna som vi har intervjuat har ansvar för de förbättringsarbeten som sker 
vid den avdelningen eller verksamhet där de är anställda. I denna roll innefattar att 
koordinera,informera, sammordna och planera möten, projekt, och andra 
verksamhetsövergripande aktiviteter. Detta arbete rör således inte det vårdande arbetet på 
avdelningarna det vill säga de vårdar inte patienter. De verksamhetsutvecklare vi har varit i 
kontakt med har alla haft en bakgrund som sjuksköterska och har sedan övergått till att arbeta 
med verksamhetens övergripande aktiviteter.  
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Läkare vid Sjukhus X 
De läkare vi har intervjuat har alla arbetat kliniskt på olika avdelningar och har deltagit i 
projektet med VBV. Deras engagemang i VBV-projektet har inneburit att de deltagit vid 
olika möten och arbetat med att samla information från avdleningarna som kan ha varit av 
vikt för drivandet av VBV-projektet. Utöver det har deras arbetsroller inte påverkats 
nämnvärt av medverkandet i projektet.  

4.2 Resultat 

Respondenter  1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

Lista över respondenter: 
Resp.1 - Verksamhetsutvecklare vid 

avdelning A 

Resp. 2 - Läkare vid avdelning X 

Resp. 3 - Verksamhetsutvecklare vid 

avdelning B 

Resp. 4 - Verksamhetsutvecklare vid 

avdelning C 

Resp. 5 - Logistiker  

Resp. 6 - Läkare vid avdelning Y 

Resp. 7 - Läkare vid avdelning Z 

Resp. 8 - Verksamhetsutvecklare vid 

avdelning D 

Resp. 9 - Controller  

Resp. 10 -  Verksamhetsutvecklare vid 

avdelning E 

Teman & 
underkategorier 

IT-system  
-Utformning av variabler 

X   X X X X X X X 

IT-system- 
Systemteknik 

X   X X X  X   

Patientinvolvering  X X X X X X X X X X 

Struktur - Hierarki  X X  X X  X   

Struktur  
-Vertikala/Horisontella 

    X X  X X X 

Struktur  
-Professionsroller  

  X   X    X 

Struktur  
-Ersättningssystem 

    X X   X  

Kultur - Attityder   X    X  X   

Kultur - Team      X  X  X 

Metodstöd 
-Stöd och ledning 

 X   X X  X X  

Figur 9. Egen komponerad karta över teman i empirin. 
 
Som kan utläsas ur kartan ovan har temat patientinvolvering varit det mest framträdande och 
kommer därför först i ordningen i vårt empiri/resultat kapitel. Därefter följer IT-system som 
även det fått väldigt mycket fokus av våra respondenter, samtliga har på något sätt pratat om 
IT-system. Efter det följer temat Struktur som delats upp i några underkategorier, sedan 
Metodstöd & Ledning och sist tar vi upp temat Kultur.  
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4.2.1 Patientinvolvering  
“...en av de största vinsterna, äntligen kan det kännas som att vi gör det med patienterna...” 

(Verksamhetsutvecklare vid avd. A) 
 
I samband med införandet av VBV genomförs flera möten i uppstartsprocessen där flera olika 
läkare, verksamhetsansvariga, samt patienter ingår. Under dessa möten har 
patientrepresentanterna kunnat uttrycka sina åsikter som vem som helst i gruppen och därmed 
haft möjlighet att påverka vilka frågor som diskuteras samt ge andra förståelse för hur det är 
att bli behandlad som patient på en viss avdelning eller klinik: 

“...jag tycker det är en mycket större kunskap om hur det är att komma som patient och 
vårdas hos oss...” (Verksamhetsutvecklare vid avd. C) 

 
“den stora behållningen tycker jag, skillnaden är att man fått en delaktighet med patienterna, 

patientens synlighet och delaktighet i arbetet i verksamheten” (Verksamhetsutvecklare vid 
avd. D)  

 
I processen har det också ingått att patienterna fått svara på ett visst antal frågor samt komma 
med förslag till förbättring på avdelningen. Samtliga respondenter uttryckte sig positivt kring 
patientinvolveringen som VBV har inneburit. Två av respondenterna som är praktiserande 
läkare uttryckte även att patientinvolveringen och de förändringar som den kommit att 
innebära, har varit det enda med VBV som faktiskt inneburit praktiska förändringar i hur de 
arbetar. Patientinvolveringen har även resulterat i att många av de fördomar som 
sjukvårdspersonalen haft har kunnat motbevisas när patienterna fick en chans att göra sina 
röster hörda. De har som läkare och sjuksköterskor haft en syn på hur patienter vill bli 
behandlade som har grundat sig, inte genom att lyssna till patienterna, utan på den nedärvda 
erfarenheten inom de olika yrkesgrupperna. Patientinvolveringen har gjort att patienterna är 
mer nöjda men också att delar av vårdprocessen har kunnat effektiviseras: 
“... de efterfrågade information i grupp, … vem fan vill träffas i grupp? Har alltid sjukvården 

tänkt.” (Läkare vid avd. Y) 
 
Patientinvolveringen i processen har dock inte varit helt självklar. Dels var det i vissa fall 
otydligt vad patienternas roll skulle vara i projektet, men patientens roll i projektet har också 
varit begränsad. Patientinvolveringen som sådan har använts i projektfasen men sedan 
övergått till användning av enkäter för att göra olika typer av kvalitetsmätningar för kliniken 
eller avdelningen. Detta uttryckte en av respondenterna i undersökningen som något som 
kanske varit mindre positivt för patienterna sett till det som avdelningen eller kliniken inte 
kunnat leva upp till, och att det i de fallen resulterat i besvikelse hos de involverade 
patienterna: 
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“... gick in i en svacka för att vi aldrig fick in nån data och då tror jag att de uppfattade det 
som negativt att det hände ju ingenting så mycket mer än detta det blev tolv möten och 

presentationer och sen hände det kanske inte så himla mycket mer.” (Läkare vid avd. Y) 
 

“man delade ut enkäter lite sporadiskt” (Läkare vid avd. Y)  

4.2.2 IT-system 
“IT-systemet är helt enkelt för begränsat”  (Verksamhetsutvecklare avd. C)  

 
IT-systemens begränsning har inneburit stora svårigheter vid införandet av VBV. Då 
IT-systemen inte är lämpade för att få fram den information som krävs går stora delar av 
konceptet VBV förlorade och arbetet med förbättringar försvåras. IT-systemen är helt enkelt 
inte utformade för att kunna för att ta fram den information som respondenterna efterfrågade 
och trodde fanns tillgänglig: 

“IT systemet är det stora problemet, på grund av att det gick så långsamt förlorade man” 
(Läkare vid avd. Y) 

 
“hindret kommer senare när vi ska följa upp, konceptet går ju ut på att vi ska ta fram 

kostnadsmått och hindret är att vi inte kan ta fram detta kostnadsmått, det är väldigt svårt”, 
så det blir ett hinder att fullfölja VBV som koncept” (Verksamhetsutvecklare vid avd. A)  

 
Detta gäller dels systemen i sig, det vill säga att ta fram ett visst mått eller viss siffra där 
exempelvis vissa siffror endast går att få ut en gång om året trots att de krävs för vissa 
förbättringsarbeten som rör bland annat kostnader men även kvalitetssystemet. Men 
problemen gäller dessutom systemen emellan, det är nämligen svårt att få dem 
synkroniserade med varandra. När det kommer till användandet av VBV beskrivs det största 
problemet enligt våra respondenter vara relaterade till IT-systemen. Våra respondenter har 
varit eniga om att “det går inte att få ut mätetalen” vilket såklart blir mycket problematiskt.  
 
Variabler 

“De administrativa systemen stödjer oss inte, så det är svårt att få en prislapp” 
(Verksamhetsutvecklare vid avd. A)  

 
Varje enskild grupp som har startat VBV-projektet har egna målsättningar och därför mått 
som de förhåller sig till. Detta innebär att de bestämmer internt vilka varibler som skall mätas 
för just den patientgruppen. I vår studie framgår inte vilka dessa variabler är då våra 
respondenter inte benämnde specifika variabler som särskilt problematiska eller fungerande. 
Det uttrycktes snarare som att den generella uppfattningen var att mätningen och 
IT-systemens genererande av variablerna var mycket problematisk. Således har IT-systemens 
begränsning inneburit en stor svårighet i VBV-projektet eftersom en central del av VBV är att 
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kunna göra dessa mätningar. Utan mätningarna försvinner möjligheten att kunna använda 
konceptet och genomföra de förbättringsarbeten som är menade.  
 
Det finns på Sjukhus X en begränsad kunskap och förståelse för hur IT-systemen fungerar 
och vilken information dessa kan generera. En verksamhetsutvecklare sa bland annat att hon 
ansåg sin egen kunskap begränsad men att hon trodde att det skulle finnas annan personal 
som hade mer kompetens och förståelse, när det kom till IT-systemen, som skulle kunna ta 
fram mer information ur dessa, det gjorde det dock inte. En av svårigheterna har varit att 
vårdpersonalen registrerar väldigt mycket information i olika datasystem men har begränsad 
kunskap om hur denna data de registrerat sedan kan användas för olika mätningar: 

“problemet med det här styrkortet, det är hur får man fram data ur detta?” (Läkare avd. Y) 
 

“Controllers hade svårt för att få fram ekonomin” (Läkare avd. Z)  
 
Som kan noteras finns många exempel på att IT-systemen inte fungerar optimalt i dagsläget 
vilket de flesta verkar vara överens om. Denna svårighet att inte kunna generera den 
“prislapp” som vårdpersonalen efterfrågar leder bland annat till frustration och en del 
missnöjdhet över konceptet bland de som arbetar med VBV. Det innebär även att det blir en 
stor manuell handpåläggning för vårdpersonalen för att kunna följa mått på ett bra sätt, och 
att det krävs ett påtagligt systemstöd för att göra detta vilket är tämligen ineffektivt. Det 
uppstår också problem i att följa VBV som koncept som en utav respondenterna beskriver 
ovan där hindret uppkommer på grund av det utelämnade kostnadsmåttet: 
”annars blir det bara halvt genomförbart och då är det heeelt meningslöst” (Läkare avd. Y)  

 
IT-systemen upplevs vara det enskilt största problemet som har framkommit i arbetet med 
VBV. Andra problem anses inte vara lika stora men påverkas av problemen med IT-systemen 
och är därför svåra att överkomma. Även om IT-systemet främst ska vara en stödjande 
funktion, då användningen av måtten är det centrala, går det inte att göra mätningarna utan ett 
fungerande IT-system varpå dess roll blir mycket viktig: 
“det finns förstås andra problem också men de kanske inte hade varit lika stora om det hade 

funnits en enklare IT-struktur från början”. (Logistiker )  
 

Kommunikation mellan olika system 
“det ena systemet pratar inte med det andra” (Verksamhetsutvecklare vid avd. D) 

 

Problematiken kring det vi kallar “systemteknik” grundar sig i att systemen inte “pratar med 
varandra”. Respondenterna beskriver även att det finns väldigt många olika system för att 
lagra data vilket kan göra deras arbete mer komplicerat då de måste använda flera system för 
att ta reda på den specifika informationen de vill ha. De använder olika system för 
exempelvis journaler, tidsbokningar, operationsbokningar, kvalitetsparametrar med flera. 
Dessa system skiljer sig även åt mellan de olika avdelningarna vilket betyder att en avdelning 
inte nödvändigtvis använder sig av samma system som en annan avdelning. Då systemen inte 
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är synkroniserade med varandra är det svårt att kombinera och använda information från olika 
system: 
“Så att i slutändan kan vi sätta upp ett styrkort där vi inser att vi måste hämta data ifrån 10 

olika databaser, och det är inte det lättaste”(Logistiker) 
 
Det beskrivs även finnas en svårighet i att styrkorten inte kan översättas till en digital version 
vilket gör att allt arbete med styrkorten i nuläget måste ske manuellt vilket ofta tar mycket 
tid. Det uppkommer därför en diskussion om digitalisering av sjukvården för att bli mer 
effektiv som även rör VBV, det saknas enligt vissa respondenter personal som är kunniga 
inom IT-system vilket blir ett problem för användandet av VBV. En smidigare 
databaskoppling är därför något som dessa respondenter beskriver skulle förenkla deras 
arbete: 

“det är ju digitala styrkort vi vill ha” (Logistiker) 
 

“Det måste anställas fler IT-kunniga inom sjukvården! Sjukvården måste digitaliseras!” 
(Logistiker)  

 
Det har ibland funnits svårigheter med de siffror som framtagits  av IT-systemen på det sätt 
att de inte varit tillräckligt säkra för att basera exempelvis ett förändringsarbete på. De 
mätningar som skett har inte varit kontinuerliga eller har genomförts med samma metod varje 
gång vilket gör att siffrorna helt enkelt inte är så pålitliga att det går att lita blint på dem. 
Detta upplevs problematiskt då en förändring ska genomföras som baseras på mått och 
beräkningar vars siffror inte är helt pålitliga eller på något sätt är inkorrekta. Det blir i en 
sådan situation viktigt att “göra sin hemläxa”, enligt en respondent: 
“när man får ut något är det svårt att lita på siffrorna, så det är problem, det tror jag många 

tycker” (Verksamhetsutvecklare vid avd. D) 
 
Vårdpersonalen önskar att de kunde få mer hjälp av IT-systemen för att koppla samman olika 
processer som rör patienten, exempelvis om olika undersökningar ska göras och sedan ska ett 
beslut fattas för behandling, då de velat att dessa händelser kunde hållas ihop på ett bättre sätt 
för att undvika extra arbete med remisser och liknande som nu måste ske manuellt för att de 
inte är knutna till IT-systemen: 
“Säg att vi får en remiss från en vårdcentral för något, och sen kallas patienten igen för nåt 
helt annat, då kan vi inte se helt enkelt om återbesöket var till oss eller nån annan, då måste 

vi kolla allt sånt manuellt !” (Verksamhetsutvecklare avd. C)  
 
En verksamhetsutvecklare beskriver vidare bland annat hur åtminstone två grupper som hon 
övervakat har ändrat sina system efter införandet av VBV. De kan nu följa sina patienter på 
ett helt annat sätt tack vare mötet mellan ekonomer och sjukvårdspersonal: 

 “vi kan nu se att vi gör en förbättring eller försämring” (Verksamhetsutvecklare avd. A) 
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Vårdpersonalen har tidigare matat in hemskt mycket uppgifter i de administrativa systemen 
men ingen har egentligen förstått varför och de har inte kunnat få ut något av det varpå 
utförandet av arbetet sedan ändrats. 

4.2.3 Struktur  
Hierarkisk fördelning på Sjukhus X 
På Sjukhus X är organisationen vertikalt strukturerad, likt sjukvården generellt i övriga 
Sverige, det vill säga det finns en tydlig linjeorganisation med chefer, mellanchefer, 
grupp/avdelningschefer och så vidare:  

“vi har en väldigt tydlig hierarki här, det tycker jag och speciellt på vår arbetsplats” 
(Verksamhetsutvecklare avd. B) 

 
“det finns det på hela detta sjukhuset en hierarki, det är väldigt hierarkiskt skulle jag säga” 

(Verksamhetsutvecklare avd. D) 
 

“hierarki det finns det absolut på vår arbetsplats, det gör det ju” (Läkare avd. X)  
 
Hierarkin finns där som ett sätt att ordna olika kliniker och avdelningar från ett 
ledningsperspektiv men ansvaret över patienten ligger generellt på läkarnivå. Denna struktur 
skiljer sig dock åt mellan olika kliniker och avdelningar inom sjukhuset, där varje klinik har 
en typ av struktur och ett sätt att arbeta på. Det är således olika typer av professioner och 
chefer på de olika klinikerna vilket ger upphov till något olika hierarkiska strukturer. Studien 
kan därför inte urskilja en mer specifik hierarkisk struktur som finns generellt, mer än att det 
finns en hierarkisk linjeorganisation som är påtaglig på Sjukhus X: 

“…vården är ju organiserad i kliniker som ju är i princip som olika företag, de har sin 
budget, kostnader…”  (Läkare avd. Y) 

 
“varje verksamhet är som ett eget företag, eller som en avdelning i en koncern också förstås, 

de har en egen budget, de har egna intäkter och kostnader, det är så man rent ekonomiskt 
har fört budgetarbete och statistik över kostnader sedan alltid” (Logistiker) 

 
Stuprör och processer 
De vertikala strukturerna på arbetsplatsen har en betydelse för VBV då det horisontella 
arbetet med VBV innebär att flera olika specialister från olika kliniker och avdelningar ska 
komma ihop och jobba som ett team. Resultatet från vår studie visar att detta upplevs som 
problematiskt och svårt då de vertikala strukturerna är så pass väl befästa inom Sjukhus X:  

“sjukhuset är ju som ni säkert har förstått väldigt ‘stuprörsuppdelat’“ (Logistiker) 
 

“det är klart att det är stuprör.. men under den här 12 veckors fasen så kommer alla som 
blivit kallade och det är inga problem, men att sedan hålla det vid liv det är ju det som är en 
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konst, sedan efteråt när alla går tillbaka till sitt, då finns det risk att falla tillbaka på ruta 1” 
(Verksamhetsutvecklare avd. D)  

 
VBV har använts som en metod för att överbrygga “stuprören” på Sjukhus X för att få en mer 
patientcentrerad vårdprocess vilket har visat sig ha en positiv inverkan på hur de jobbat runt 
patienterna. Det gör det enklare för patienten att processen kretsar kring denne istället för att 
patienten ska röra sig mellan olika avdelningar. Ett team av läkare och vårdpersonal samlas 
runt patienten från olika avdelningar vilket gör att patienten står i centrum och får den 
behandling den behöver även om det skulle handla om olika typer av symptom. Patientens 
process blir därför snabbare då den kan få all behandling utförd direkt istället för att få ett 
antal remisser: 

“alla samlas kring patienten istället för att den ska gå till den ena o andra så att det är ju 
positivt, tack vare centrumbildningarna gör man det lättare att jobba över gränserna” 

(Verksamhetsutvecklare avd. D) 
 
Men det har också varit problematiskt att jobba över “stuprören”, dels då det är svårt att 
koordinera mötena så att alla kan vara på plats för att diskutera patientfall, men processer kan 
också bli tröga när processen går över “stuprören”: 

“det kan jag inte påstå att det gått smidigt” (Verksamhetsutvecklare avd. D) 
 
Vårdepisodersättning på Sjukhus X 
Idag används inte vårdepisodsersättning som ersättningssystem på Sjukhus X. Det har 
däremot startats pilotgrupper för det nya ersättningssystemet för att undersöka hur det skulle 
kunna fungera i kontexten med VBV. Grupperna har nyligen initierats och deras resultat ska 
utvärderas närmare under 2018 för ett eventuellt införande i större omfattning. Detta 
ersättningssystem upplevs på Sjukhus X ha ett relevant samband med VBV-konceptet då 
ekonomin blir kopplad till de kvalitetsparametrar som används i förbättringsarbetet som VBV 
innebär: 

“jag tycker ju i grund o botten att det är ett väldigt vettigt system, personligen så tycker jag 
att i den verksamheten som vi är så känns det rimligt att ha en kvalitetsparameter med i hur 
man ersätter, om det vi gör är bra eller mindre bra känns som att det borde vara en del som 

bör vara med, inte bara hur många saker man gör av någonting” (Controller) 
Vårdepisodersättning kan också anpassas mer efter en specifik avdelning, jämfört med det 
pay-for-perfomance system som används idag, och det går att fokusera ersättningen till de 
delar av verksamheten där de gör mest nytta: 
“ … så att VBV ger ju en möjlighet till att vi ska kunna nyansera ersättningen efter att vi har 

tagit fram kvalitativa mått som verkligen skjuter direkt mot det som är värdeskapande för 
patienten.” (Logistiker) 

 
En negativ aspekt med ersättningssystemet är att det kan ge upphov till ett oetiskt handlande i 
form av att systemet kan utnyttjas för att få en ekonomisk vinning. Det kan dock ses som en 
fördel med sjukvården i Sverige att den fortfarande är statlig till största del, det finns inte lika 
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stora incitament för vårdpersonal inom den statliga verksamheten att manipulera systemet - 
deras lön är densamma: 
 
“ … i mitt system så spelar det ingen roll, jag som offentlig sjukvårdsfinansiär får ändå inga 

mer pengar i lön för att jag minskar nånting. Så för mig är det ingen drivkraft men för 
privata vårdgivare så kan det ju faktiskt vara en drivkraft till att fuska lite, eller att bara ta 

hand om de enklaste patienterna …”  (Läkare avd. Y)  

4.2.4 Metodstöd och ledarskap 
Metodstödet lyfts fram som en viktig förutsättning för att kunna arbeta med VBV på ett bra 
sätt, samt att förbereda väl innan projektet startas upp. Metodstödets funktion inom Sjukhus 
X har varit uppskattat i de olika grupperna där det uttrycks att det saknades även efter 
projektfasen avslutats och arbetet skall övergå i det fortlöpande förbättringsarbetet:  
“Sjukhus X har ju något som kallas för “metodstödet” och de ger ett väldigt fint stöd, och det 

blir man av med när man har avslutat projektfasen så då har man inte jättemycket 
projektstöd” (Läkare avd. X) 

 
En annan viktig aspekt av arbetet med VBV är ledarskap och hur arbetet drivs framåt på 
avdelningen. Processägarens roll som drivande i VBV projektet är central dels för att 
projektet ska drivas framåt genom hela uppstartsfasen men också för att motivera andra inom 
projektet att “hålla facklan vid liv”. En respondent beskriver speciellt att hon saknade ett 
tydligt ledarskap när de införde VBV och framhävde att hon tyckte ledarskapet var mycket 
viktigt för att föra ett projekt framåt då detta har stor betydelse för andras attityder till 
projektet och hur de förhåller sig till det. Detta tog sig uttryck i gruppen då medarbetarna 
hade olika attityder och inställningar till införandet av projektet. Vissa medarbetare upplevde 
det som att VBV inte var något nytt och där fick projektledaren en utmaning i att motivera 
dessa medarbetare. I ett fall valde projektledaren att låta de individer som var negativa 
komma med egna förslag om hur de tyckte att arbetet borde fortskrida: 

”Då har dem liksom fått komma med egna ideer vad de skulle vilja bidra med i teamet och 
vad de vill” (Verksamhetsutvecklare avd. E) 

På så sätt kunde projektledaren engagera även dessa individer i olika förbättringsarbeten där 
de var motiverade. Projektledarens roll som drivande av arbetet med VBV påverkar också hur 
uppföljningen av de olika förbättringsarbetena går till och hur levande konceptet blir:  

“Och sen hände det kanske inte så himla mycket mer, och det kan jag ta på mig också, jag 
menar jag var den som ledde projektet så jag menar, jag har funderat jättemycket på hur 

man skulle kunna göra detta annorlunda” (Läkare avd. Y)  

4.2.5 Kultur 
Professionsroller och dynamik  
Det finns en tydlig indelning i olika professionsroller inom Sjukhus X. Denna egenskap 
beskrivs av respondenterna som något de är medvetna om men framkom även på vissa sätt 
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omedvetet under intervjuerna. Ett målande exempel på detta är en av respondenterna som på 
frågan “vad är din roll i arbetet med VBV?” svarade; “ … då är det såhär att min profession 
är, ett jag är kirurg … “ (Läkare avd. Z). Även andra uttalanden gjordes av respondenter i 
frågor som handlade om samarbetet mellan de olika professionerna som besvarades med ord 
som “ja det är faktiskt lite lättare i och med det jag sa nu att vi jobbar med de här 
vårdplanerna” (Verksamhetsutvecklare avd. E) vilket tyder på att det finns en uppfattning 
om att professionstillhörigheten är något som påverkar hur arbetet på Sjukhus X har gått till. 
Det finns även en “vi-och-dem” känsla på arbetsplatsen som ger upphov till vissa 
grupperingar:  
  

“Det är en väldigt inneboende gruppdynamik-känsla, man har dessutom utbildat sig till att 
bli kirurg eller onkolog vilket gör att man ‘vi måste tillvarata kirurgernas intresse här vi kan 
inte hålla på att tänka på onkologerna de får sköta sig själva’. Så blir det väldigt lätt och det 

är vi och dem och så kommer det ju bli oavsett hur man organiserar sig.” (Läkare avd. Y) 
 
Professionsrollerna är som nämnt något som är tydligt och som även respondenterna har en 
medvetenhet om. Det framställs i vår undersökning som att professionsrollerna är något som 
hänger med redan från utbildningen ut till arbetsplatsen. Detta gör att vårdpersonal redan 
innan de kommer ut i arbetslivet har en bild av hur saker kommer att te sig inom denna 
struktur. En respondent beskriver bland annat att det är vanligt att identifiera sig med sin 
profession och att det därmed uppstår en otrygghet när individen tvingas kliva utanför sitt 
område och att han helst håller sig till “sin” grupp:  
“Så det blir konsekvenser, jag byter arbetskamrater, jag byter chef, jag blir udda fågel bland 
de andra och va kommer min roll va? Och då blir det såhär otrygghet…  och eftersom man 
utbildat sig i många år för att bli det man blir så blir det inte särskilt lätt byte” (Läkare avd. 

Y) 
 

“ … men till syvende och sist så säger man såhär men jag vill nog ha mottagning med mina 
onkologer… “ (Läkare avd. Y) 

 
Vidare har det framkommit att de olika professionerna inom ett sjukhus kan ha olika attityder 
och hierarkisk ställning inom sjukhuset som ej hör till en beslutad hierarkisk ordning. Denna 
aspekt lyftes särskilt fram av en respondent som beskriver att vissa grupper tar sig en mer 
framhävande roll på arbetsplatsen och att detta är en dynamik som utvecklats mellan olika 
professioner. Denna respondent beskrev sin arbetsplats som kirurgdominerad, där denna 
professionsgrupp beskrevs ha en annan attityd jämfört med andra professionsgrupper på 
avdelningen: 
“de tar sig den positionen ...lite så, om man jämför med medicinare, de är mer teamarbetare 

…  men det finns ju avdelningar som inte alls har en sådan hierarkisk struktur som vi” 
(Verksamhetsutvecklare avd. B) 
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Attityder till VBV  
På Sjukhus X har det funnits olika attityder till projektet med VBV där en stor del av våra 
respondenter uttryckt sig mycket positivt, många är entusiastiska till användandet av VBV 
men vissa har även tagit upp mer negativa aspekter med konceptet. Attityderna har också 
varit kluvna kring VBV där vissa varit skeptiska till vad konceptet egentligen tillför. Vi har 
bland annat frågat vad respondenterna ansåg var den största skillnaden i arbetet med VBV 
varpå en svarade:  

“ja det är en bra fråga för ibland tänker jag att det är lite som ‘kejsarens nya kläder’ ” 
(Läkare avd. X)  

 
Bland de positiva aspekterna finns möjligheter som har upptäckts som gör att det går att 
identifiera nya arbetssätt. Patienterna får nu bland annat mycket mer fokus än de fått tidigare 
och de blir mer involverade i hela processen kring hur deras vård ska genomföras. Detta 
beskrivs vara mycket positivt från alla respondenter att patienten, tack vare VBV, blir mer 
delaktig: 
“Patienten och teamet det är väl en av de två fördelarna, man tittar på vårdkedjan o försöker 

göra den så smidig som möjligt” (Verksamhetsutvecklare avd. D)  
 

En annan positiv aspekt var att det nu med hjälp av VBV går att mötas över professions- och 
verksamhetsgränserna vilket har varit värdefullt i de grupper som arbetat med VBV. 
Ytterligare en fördel med VBV som framkommit i studien är att konceptet skapar ett mer 
strukturerat arbete kring uppföljning och förbättringsarbeten som tidigare skett mer 
sporadiskt och inte haft någon tydlig anknytning till klinikens eller avdelningens mål: 

“det som var bra var då att VBV skapar en struktur för en kontinuerlig uppföljning av 
resultaten av behandlingarna som man gett patienten” (Läkare vid avd. X)  

 
Under projektets gång fanns även de som ändrade inställning till VBV, en respondent var inte 
särskilt positiv till en början men berättar att han sedan fått en annan inställning:  
“det var inte så att jag självmant ville detta och jag var ganska skeptisk från början, men jag 

måste säga att jag bytt fot litegrann, jag tror det kan finnas något som inte gjorts tidigare 
inom sjukvården och sådant vi inte sett innan som kan vara bra för vården” (Läkare vid avd. 

X)  
 
Alla i studien har inte varit lika positiva och istället lyft fram delar som varit mindre bra. 
Flera beskriver bland annat att införandet av ett nytt koncept är mycket tidskrävande och det 
kräver även mycket resurser i form av personal från olika kliniker. En respondent beskriver 
också att det ibland är svårt att få vårdpersonalen att förstå hur de ska arbeta med det nya 
styrsystemet, att de har svårt att förstå vad konceptet VBV går ut på. Det finns även en 
farhåga hos vissa att det blir ett projekt som man investerar mycket i och som sedan kanske 
mest “rinner ut i sanden”: 

“ska jag vara ärlig så tycker jag faktiskt inte att det är så stor skillnad… det krävs ju 
väääldigt mycket resurser när man kör igång med VBV” (Verksamhetsutvecklare avd. D)  
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 “på ett sätt kan man säga att alla de här styrningarna vi håller på med, där vi mäter massa 

olika grejer om man tittar på vilken impact det får, får det en extremt liten impact asså de 
förändringar vi gör, gör vi ju oavsett detta” (Läkare avd. Y) 

 
Teamarbete över gränserna 
VBV beskrivs vidare i vår studie vara ett teamarbete där flera personer från olika professioner 
sluter upp bakom patienten som ett team för att göra den övergripande processen för en 
patient mer smidig. Det är viktigt att inom vården ha ett väl fungerande samarbete, 
avdelningar emellan, för att kunna erbjuda en så bra vård som möjligt för patienten: 

“ vi har ju ett jättebra samarbete förstås”(Läkare avd. Y) 
 

“det är ju ett team-arbete detta med VBV, flera verksamheter sluter upp kring tex 
bröstcancer, då har man cytologen, patologen, kirurgen… flera verksamheter sluter upp för 
att få vårdkedjan så smidig som möjligt och det är klart att då lär man sig att jobba i team o 

lyssna på varandra, mer förståelse för andras skillnader och det är ju positivt såklart” 
(Verksamhetsutvecklare avd. D)  

 
Att bygga en teamkänsla beskrivs vara viktigt för att lyckas med konceptet VBV, men det har 
också varit en svårighet då de vertikala strukturerna på Sjukhus X gör att de olika 
professionerna sällan träffas förutom vid bokade möten och även då kan det vara en svårighet 
att få alla att samlas: 

“... vi försökte ordna gemensam lokal och det lyckades vi nästan med men sen stöp det på 
pengar för på nått sätt så tänkte jag att vi måste träffas och bygga ihop oss som ett team.” 

(Läkare avd. Y)  

 

“… det har faktiskt gått bra, det är inte att de sitter för sig, läkarna för sig, ingenjörerna för 
sig, och psykolog för sig, utan nu är det mer hela gruppen… det har man inte haft tidigare 

...“ (Verksamhetsutvecklare avd. E) 
 

Det framgår inte av studien ifall teamets betydelse för arbetet kring patienten endast är knutet 
till VBV konceptet, snarare beskrivs teamet av en respondent vara viktigt för all vård. Vissa 
av de svårigheter som lyfts fram med att skapa en teamkänsla har dock med den vertikala 
strukturen på Sjukhus X att göra, VBV däremot eftersträvar en horisontell organisation där 
man arbetar i team.   

“men ja teamets betydelse det känns viktigt, och det är det ju i all vård inte bara VBV vård, 
eller hur?” (Verksamhetsutvecklare avd. D)  

 
“… det är ju hela gruppen då som måste jobba fram gemensamt ...“ (Verksamhetsutvecklare 

avd. E) 
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5. Diskussion 
Följande avsnitt ägnas åt en analys av de teman som identifierats i vårt empiriska material. 
Teoretiska aspekter kommer att hjälpa oss att diskutera de fynd vi gjort för att kunna 
särskilja och sammankoppla intressanta fenomen.  

5.1 Värdebaserad vård enligt Sjukhus X  
På Sjukhus X tog sjukhusdirektören beslutet att införa värdebaserad vård och 
implementeringen påbörjades år 2013. Implementeringen gjordes i samverkan med BCG 
(Boston Consulting Group) det första året och efter det tog Sjukhus X interna 
metodstödsavdelning över som stöd åt projektet. Fram tills idag har ett 30-tal diagnosgrupper 
vid Sjukhus X implementerat det som de vid Sjukhus X refererar till som värdebaserad vård. 
Dessa grupper befinner sig alla i olika stadier av implementeringen. Huruvida Sjukhus X 
faktiskt har infört konceptet ställer vi oss tveksamma till efter denna studie då den bild vi fått 
uppmålad av respondenterna angående arbetet med VBV inte helt överensstämmer med det 
som beskrivs av Porter och Teisberg (2006). VBV-konceptet innefattar ett flertal rekvisit som 
vi upplever att Sjukhus X inte uppfyller i nuläget. Till exempel framgår det av Porter och 
Teisberg (2006) att VBV bör införas med en så kallad “top-down approach” vilket inte 
tillämpats av Sjukhus X som istället använt sig av en “bottom-up” metod; varje 
avdelning/diagnosgrupp bestämmer om det ska startas ett projekt för VBV eller ej. 
 
Vidare beskriver Porter och Lee (2013) att VBV bör innefatta en omstrukturering till IPU’s 
som sjukhuset inte har genomfört utan har kvar den vertikala strukturen; indelad till stor del 
efter profession. Sjukhus X tillämpar heller inte vårdepisodersättning, de har endast startat 
pilotgrupper för detta men håller sig i övrigt till tidigare system. Vi har även fått bilden av att 
de mätningar som är tilltänkta för att driva förbättringsarbeten har visat sig svåra att ta fram 
ur systemen eller varit opålitliga, vilket resulterat i att måtten inte kunnat användas i den 
utsträckning som planerats. Ytterligare en faktor till mätproblemet är att kvalitetsmätningarna 
som skall utgå från patienternas upplevelser har av respondenterna upplevts sporadiska vilket 
gjort att siffrorna inte blir så pass representativa som skulle kunna önskas.  
 
Med grund i ovan diskussion ställer vi oss därför frågande till om Sjukhus X verkligen infört 
värdebaserad vård då de insatser som vi uppfattat har genomförts i projektet inte motsvarar 
det som beskrivs som värdebaserad vård av Porter och Teisberg (2006). I följande avsnitt 
diskuterar vi närmare de olika teman som vi funnit i det empiriska materialet; dessa fyra 
teman upplever vi utgör de mest framträdande beståndsdelarna i det styrsystem som införts 
under benämningen VBV på Sjukhus X. I följande avsnitt kommer alltså benämningen VBV 
stå för Sjukhus X version av värdebaserad vård, de kopplingar som görs till Porter och 
Teisberg’s (2006) definition är alltså till för att belysa att det finns vissa likheter men också 
skillnader.  
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5.2 Fokus på patienten 
Samtliga respondenter i vår studie anser att patientcentreringen är en av de stora vinsterna 
med VBV. Patientinvolveringen har på Sjukhus X lett till att vårdpersonalen har fått mer 
insikt i hur det är att bli behandlad som patient på sjukhuset, samt har de fått feedback på hur 
patienten ser på processen. Detta har i sin tur lett till olika förbättringsarbeten där de kunnat 
identifiera de bra och mindre bra delarna av vården. Vissa respondenter beskrev 
“aha-upplevelser” där de fått oväntad respons från patienterna på vad som de anser vara 
viktigt kring sin vårdprocess. Med hjälp av den respons som patientinvolveringen på Sjukhus 
X inneburit har förbättringsarbeten initierats och medarbetarna upplever att processer har 
blivit mer effektiva och fokuserade på det patienten anser är viktigt. Detta arbete är enligt 
Porter och Teisberg (2006) en av de viktigaste aspekterna av VBV då en av grundstenarna av 
VBV innebär att fokusera vården på det patienten anser vara värdefullt. Porter och Teisberg 
(2006) förklara dock inte vidare i vilket forum patientinvolveringen skall ske eller i vilken 
utsträckning förutom att göra kvalitetsmätningar på den vård patienterna erhåller. Sjukhus X 
har uttalat att målsättningen för deras arbete med VBV är att skapa värde för patienten, detta 
tyder på att de tolkat huvudbudskapet med VBV som patientcentrering.  
 
I vår studie framgick det att patientinvolveringen endast är en del av projektfasen och 
fortsätter sedan genom enkäter som delas ut. Detta kan dock vara problematiskt då en 
respondent bland annat upplevde att alla patienter inte fick enkäten och att det blev ett 
tämligen sporadiskt arbete kring enkäten. Om detta arbete inte följs upp ordentligt finns en 
risk att gamla mönster upprepar sig. Genom att ägna sig mer åt denna patientcentrering och 
fokusera på relationen mellan patient och vårdgivare öppnas det upp en möjlighet att 
identifiera vilka mervärden som kan skapas för kunderna (Vargo & Lusch, 2004). Likt det 
Vargo & Lusch (2004) beskriver fokuserar alltså VBV mer på processen att utveckla 
relationer för att på så sätt skapa mervärde för kunderna, men det bygger också på att det sker 
kontinuerlig återkoppling till kunderna, så att relationerna med patienterna kan förstärkas. I 
Malmi och Brown’s (2008) modell av styrsystem som ett paket tar de icke-finansiella måtten, 
såsom kundnöjdhet, lika stor plats som de finansiella och ges därmed lika stort fokus. Det kan 
tolkas som att patientcentreringen och arbetet med enkäter och uppföljning därför bör anses 
lika viktigt som rent finansiella mått. Utan denna typ av uppföljning går det inte heller att 
beräkna den värdeekvation som Porter och Teisberg (2006) konstruerat för att få fram 
patientvärdet för hela vårdprocessen.  
 
I studien framkom också ett intressant fenomen där en respondent beskrev att patienterna 
blev besvikna när de hade engagerat sig i olika frågor men sedan inte upplevde att det skedde 
någon förändring. Intrycket blev därför att deras engagemang i projektet inte gav någon 
effekt och detta ledde till besvikelse. Det problem som vår respondent lyfte fram är att all 
vård inte ser likadan ut och att vissa förändringsarbeten inte syns förens ett antal år senare. 
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De patienter som involveras kommer således inte själva att påverkas av de förbättringar som 
de bidrar till.  

5.3 Problematik kring IT-system i sjukvården 

5.3.1  Att extrahera data ur komplexa system med begränsad kunskap 
IT-system kan betraktas som en av grundstenarna för att konceptet med VBV ska fungera. 
Samtliga respondenter i vår undersökning har framhållit att IT-system är en förutsättning för 
införandet av VBV och att det i dagens läge ligger till hinder för tillämpandet av VBV 
konceptet. Porter och Lee (2013) beskriver i deras strategiska principer för implementering av 
VBV hur IT-system möjliggör detta arbete. Där förklarar de att det finns sex stycken aspekter 
av ett IT-system, där de två första aspekterna de lyfter fram handlar om att IT-systemet måste 
vara utformat på ett patientcentrerat sätt samt att informationen ska vara standardiserad. Då 
detta inte är fallet i vår undersökning på Sjukhus X blir det mycket problematiskt att använda 
VBV konceptet i sin helhet. IT-systemen som används på Sjukhus X är varken 
patientcentrerade eller standardiserade vilket resulterar i att de data man vill få ut inte finns 
tillgängliga i systemet, eller är för komplicerade att få fram. Många av respondenterna hävdar 
därför att IT-systemen skulle kunna vara mer användarvänliga och att detta skulle underlätta 
arbetet med VBV.  
 
Något som vår studie även visade var att det i vissa fall fanns begränsad kunskap kring 
IT-systemet och att även det blev ett hinder när implementeringen av VBV påbörjades. 
Vårdpersonalen för in en stor mängd data i systemen men de har inte alltid förståelse för vilka 
variabler systemet kan generera med den data de fört in. En respondent beskrev bland annat 
att även om hon själv hade begränsad kunskap trodde hon att det skulle finnas andra som 
kunde mer om IT-systemet och då skulle kunna få fram de variabler som efterfrågades. Av de 
sex stycken aspekter som Porter och Lee (2013) lyfter fram gällande IT-system och dess 
utformning, återfinns aspekten om lättillgänglighet. Sjukhus X har i samtliga grupper vi 
studerat inte haft IT-system som är utformade utifrån den aspekten. Vi tolkar det som att 
denna problematik hade kunnat undvikas på Sjukhus X om medarbetarna hade haft mer 
kunskap om IT. Porter och Teisberg (2006) framhåller att kunskap är en viktig aspekt för 
införandet av VBV men inskränker det till att endast handla om den medicinska kunskapen, 
Kohlbacher (2010) däremot lyfter fram att en kunskap måste finnas om processen och 
processhantering. Det kan därför tolkas som att Kohlbacher (2010) hävdar att kunskapen i 
detta fall bör sträcka sig förbi medicin och innefatta även IT-system eftersom det är en 
förutsättande del för stora delar av processen. Resonemanget som Porter och Teisberg (2006) 
för kring begreppet kunskap ser vi därför som otillräckligt då dagens sjukvård består av fler 
element än de medicinska, kunskapen om IT-system har i studien inneburit ett större hinder 
för att arbetet kring patienten skall kunna utvecklas till att vara både effektivt och kvalitativt. 
Således skulle begreppet kunskap kunna utvecklas inom VBV-konceptet i linje med 
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Kohlbachers (2010) resonemang och innefatta fler av de element som vårdpersonalen måste 
behärska för att kunna arbeta patientcentrerat. 
 
Resonemanget kring kunskap skulle även kunna appliceras generellt på all vård då 
användningen av IT-system är central för vården även om VBV inte används som strategi för 
förbättring. Kunskapsluckan kring IT-systemen är därför inte kopplad till VBV men då VBV 
som strategi ställer krav på vad IT-systemen skall prestera, i form av data och variabler, 
framkommer detta problem tydligt i vår studie.  

5.3.2 System som inte kommunicerar 
Det största problemet inom IT-systemen är enligt respondenterna att systemen inte “pratar” 
med varandra, det blir således svårt för vårdpersonalen att följa patienten genom hela 
vårdprocessen. Det beskrivs i studien att det kan behövas information från upp till tio olika 
system för att göra olika typer av mätningar för att kunna driva förbättringsarbeten. Det finns 
även en aspekt av detta som har med digitaliseringen inom sjukvården att göra, där 
respondenterna i studien beskriver att sjukvården skulle behöva uppdateras och bli mer digital 
för att underlätta för vårdpersonalen. System som inte kommunicerar upplevdes inte av 
respondenterna som något som var knutet endast till VBV utan upplevs vara en generell 
aspekt av vården där det idag sker mycket manuell handpåläggning på grund av de 
ineffektiva IT-systemen. Porter och Lee (2013) beskriver att IT-systemet ska utgöra en 
helhetsbild av patientens vårdprocess det vill säga att all information kring patienten skall 
finnas tillgänglig för all vårdpersonal i ett och samma IT-system. Kohlbacher (2010) 
beskriver även han att IT-system är en förutsättning för en optimalt fungerande 
processorienterad organisation. Detta är inte är fallet på Sjukhus X och personalen saknar 
därför den helhetsbild som Porter och Lee (2013) beskriver.  
 
Helhetsbilden över patientens process är en viktig aspekt utan vilken VBV-konceptet inte kan 
fungera på ett optimalt sätt, personalen  möter därför utmaningar när det kommer till att börja 
arbetet med vissa förbättringar. Eftersom patientens hela process inte alltid är synlig för 
vårdpersonalen ser vi en svårighet i att förbättringsarbetena blir sporadiska och inte kopplade 
till de mätningar som skall utgöra grunden för de förbättringsarbeten som drivs i 
VBV-projektet. Vår studie visade att mycket utav arbetet med hantering av mätningarna sker 
manuellt av vårdpersonalen, samtidigt beskrivs vardagen inom vården bestå av långa 
arbetstider som ofta kan sträcka sig utanför ordinarie arbetstid. I och med dessa 
förutsättningar kan det tolkas som att IT-hanteringen inte blir prioriterad i den grad som hade 
varit önskvärd, och att siffror på grund av dessa faller bort eller blir opålitliga. 
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5.4 Strukturer inom Sjukhus X 

5.4.1 Hierarki 
Av vår studie framgår det att organisationen på Sjukhus X är hierarkiskt strukturerad i en 
tydlig linjeorganisation med chefer, mellanchefer, och så vidare. Denna struktur skiljer sig 
mellan de olika klinikerna och avdelningarna då dessa kan ses som olika företag inom 
sjukhuset då de har sina specifika budgetar, kostnader, samt intäkter. Den hierarkiska 
strukturen är en del av hur dominans tar sig uttryck på en arbetsplats, makt behöver fördelas 
på så sätt att sjukhusledningens intressen kan förmedlas ut i organisationen. Porter och 
Teisberg (2006) föreslår en top-down approach vid införandet av VBV, Sjukhus X har 
däremot gjort tvärtom och använt en bottom-up approach. Vid Sjukhus X har detta bidragit 
till att varje avdelning haft stor bestämmanderätt kring VBV-projektet vilket också kan 
innebära att projektet ter sig olika beroende på avdelning. Denna metod kan vara en av 
anledningarna till att VBV på Sjukhus X implementerats enligt en så pass fri tolkning av 
Porter och Teisberg’s (2006) definition. 
 
Vid införandet av VBV utses en processägare som har ansvar för VBV-konceptet och dess 
process. Hammer & Stanton (1999) beskriver hur en processägare måste vara en individ inom 
organisationen som innehar makt att ta beslut gällande processen, det behöver därför vara 
tydligt inom organisationen vem som bär ansvar och som tar beslut för att VBV processen 
skall kunna drivas framåt. Inom Sjukhus X har processägarrollen förändrats från det att VBV 
började användas som strategi. Från början tilldelades oftast läkare rollen som processägare, 
men nu har detta styrts om och även andra yrkesgrupper kan tilldelas denna roll. En tolkning 
av detta är att det finns andra kvaliteter än de medicinska som identifierats som värdefulla när 
det handlar om att driva en process, men det skulle också kunna vara en resursfråga då 
läkarna i vår studie upplevdes arbeta mer än vad ett normalt yrke skulle förutsätta. 

5.4.2 Vertikala och horisontella strukturer 
Sjukhus X är vertikalt strukturerat som tidigare nämnt i en hierarkisk linjeorganisation, 
respondenterna i vår studie liknar denna struktur vid stuprör där varje stuprör representerar en 
klinik eller avdelning. VBV-konceptet är till skillnad från detta en patientcentrerad process 
som verkar i ett horisontellt flöde. Porter och Lee (2013) förespråkar att organisationen som 
helhet skall spegla detta horisontella flöde och därför bli en horisontell organisation. På 
Sjukhus X har denna omorganisering dock inte genomförts utan VBV har implementerats 
“tvärs över” de så kallade stuprören. Processen måste därför fortskrida över stuprörens 
gränser vilket inte har varit helt okomplicerat. Svårigheterna har till stor del legat i att samla 
de olika professionerna i ett team runt patienten, dels på grund av att de befinner sig på olika 
kliniker samt att det är svårt att bryta de vertikala mönstren. Även Kohlbacher (2010) 
framhäver att organisationens struktur bör spegla den struktur som processen har för att det 
ska gå att organisera alla aktiviteter kring processen så att de skapar mervärde för kunden, i 
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detta fall patienten. Detta beskrivs även i Malmi och Brown’s (2008) modell om styrsystem 
som paket där de förklarar att organisationsstrukturen uppmuntrar olika typer av relationer. 
Således kommer en vertikal struktur uppmuntra relationer inom de vertikala funktionerna, 
medan en horisontell struktur kommer uppmuntra relationer inom processen (Malmi & 
Brown, 2008).  Det kan därför antas att den vertikala strukturen och stuprören försvårar 
arbetet i det horisontella flödet eftersom det i dessa strukturer ingår flera aktiviteter som inte 
syftar till att ge värde för patienten utan endast är administrativa eller stödjande. På Sjukhus 
X har det dock upplevts vara framgångsrikt att införa VBV utan att göra denna totala 
omorganisering, och de svårigheter som har lyfts fram med “stuprören” har också många 
gånger kunnat lösas. Det kan tolkas som att projektet upplevts framgångsrikt utan 
omorganiseringen då det inneburit att projektet skett på den specifika gruppens villkor. Hade 
omorganiseringen däremot utförts hade besluten kommit från ledningen och gruppen hade 
fått mindre bestämmanderätt. Det kan därför tolkas som att denna “framgång” egentligen 
beror på vilket perspektiv som antas, framgång enligt föreslagen metod eller upplevd 
framgång hos personalen.  

5.4.3 Ersättningssystem 
Från studien framkom att Sjukhus X inte har infört ersättningssystemet vårdepisodersättning 
ännu, dock har det införts pilotgrupper som kommer att utvärderas år 2018. 
Ersättningssystemet återfinns i Porter & Lee’s (2013) beskrivning av strategiska principer 
och benämns “vårdepisodersättning”, och bör enligt dem tillämpas vid implementering av 
VBV. Några av våra respondenter diskuterade det nya ersättningssystemet som ett alternativ 
till det nuvarande, så kallade pay-for-performance som innebär att avdelningen får ersättning 
för antalet vårdinsatser, och framhävde att vårdepisodersättning kunde vara bättre eftersom de 
upplever att det har ett större fokus på kvalitet. Enligt Bonner och Sprinkle (2002) används 
ersättningssystem för att motivera personal och öka prestationen hos dem. Genom att belöna 
ett visst beteende eller en aktivitet styrs personalens prestation till den aktiviteten (Bonner & 
Sprinkle, 2002). På så sätt kan ledningen styra vilka aktiviteter som ger organisationen bäst 
förutsättningar (Malmi & Brown, 2008). 
 
Vårdepisodersättning är dock inte kopplat till enskilda individers prestationer och teorier om 
hur belöningssystem fungerar skulle därför kunna anses vara olämpliga som förklaring för 
hur medarbetarna i vården motiveras. Vi kan dock göra ett generellt antagande om att chefer 
tenderar att styra medarbetarna på ett sådant sätt att de fokuserar på de aktiviteter som 
kommer att gynna avdelningens budgetsituation. Det är därför inte helt långsökt att anta att 
den metod som används för ersättning kommer att påverka hur medarbetarna arbetar. 
Vårdepisodersättning är det ersättningssystem som förespråkas vid implementeringen av 
VBV därför att det är kopplat till kvalitetsparametrar och inte endast parametrar som rör 
volymen av vård (Porter & Teisberg, 2006; Porter & Lee, 2013). I detta fall skulle således 
vårdepisodersättning belöna olika kvalitetsparametrar och, med hänsyn till det Bonner och 
Sprinkle (2002) lyfter fram, skulle personalen därför prestera bättre vid utförandet av de 
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aktiviteter där dessa parametrar mäts. Om detta är på eget initiativ hos medarbetarna eller 
som en följd av påtryckningar ovanifrån kan vi dock inte uttala oss om. Detta styrks även av 
de studier som visat att högre kvalitet ofta resulterar i lägre kostnader då vårdprocessen blir 
mer effektiv och färre medicinska misstag görs(Porter & Teisberg, 2006).  
 
Vår studie har påvisat att det finns en positiv inställning till vårdepisodersättning då det 
beskrivs att kvalitetsparametrar bör beaktas vid tillämpning av ersättningssystem inom 
vården. Det framkom dock en aspekt av detta ersättningssystem som handlar att det finns en 
möjlighet att utnyttja systemet för ekonomisk vinst. Detta är dock mer aktuellt inom den 
privata vårdsektorn då statligt anställda inte skulle gynnas av att missbruka systemet. Det kan 
därför vara fördelaktigt att sjukvården i Sverige implementerar denna typ av 
ersättningssystem då den största delen av sjukvården är statligt finansierad och därför är 
riskerna för utnyttjande mindre.  

5.5 Stöd och ledning 
Vår undersökning har visat att stöd från ledningen har en betydande roll vid införandet av 
VBV. Flera av respondenterna tar upp detta som en viktig del i projektfasen men också vidare 
när konceptet är implementerat och övergår till ett löpande arbete med förbättringsprocesser. 
Kohlbacher (2010)  lyfter fram att stöd från ledningen är en del av processorienteringens 
uppbyggnad och att brist på stöd ovanifrån kan försvåra arbetet med införandet av processer. 
Vi kan därmed se att det som våra respondenter ger uttryck för liknar det som beskrivs av 
litteraturen där ett stabilt stöd har en påverkan i införandet av en process. På Sjukhus X har 
det tillämpats en metod där stödet från ledningen har organiserats i en grupp som arbetar med 
metodstöd under projektet. I denna grupp finns specialister på olika områden ,vilka innefattar 
controllers och logistiker, som hjälper till vid implementering och fungerar som ett bollplank. 
Denna metod stöds av det Kohlbacher (2010) benämner som processforum som fungerar som 
en övergripande instans vilken stödjer alla processer inom organisationen. Det metodstöd 
som erbjuds på Sjukhus X försvinner dock efter projektfasen och detta beskrivs ge upphov till 
en känsla av vilsenhet inom projektledningen, det Kohlbacher (2010) lyfter fram kan vi 
därför anta vara ett långvarigt behov som bör sträcka sig förbi en projektfas. 
 
Det framkom under ett par av våra intervjuer att ledarskap upplevdes vara en viktig del i 
arbetet med VBV, detta kan relateras till det som Hammer och Stanton (1999) framhåller som 
den stora skillnaden mellan en “vanlig” organisation och en processorienterad organisation, 
nämligen processägaren. Processägarens roll framställs av litteraturen som den ledande i 
införandet och drivandet av processen. Det är överraskande att endast ett fåtal av 
respondenterna lyfte fram ledarskapets betydelse för processen. Detta kan tolkas som att de 
flesta respondenterna har upplevt att ledarskapet har varit välfungerande och att det därför 
inte har varit en aspekt som de reflekterat så mycket kring. Ytterligare en intressant tolkning 
på varför respondenterna inte lyft fram ledarskapet i processen kan vara att rollen som 
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processägare kan ha tilldelats den befintliga chefen på avdelningen således skulle det inte 
innebära särskilt stor skillnad från tidigare arbetsstruktur.  

5.6 Kultur på Sjukhus X 

5.6.1 Professionsroller och teamets betydelse  
Professionsroller har i studien visat sig ha en stor betydelse för hur arbetet utförs på Sjukhus 
X. Det skapas en indelning i dessa professionsroller som kan försvåra arbetet med att skapa 
ett team som det strävas efter med VBV-konceptet. Teamet har visat sig ha en stor positiv 
inverkan på hur arbetet med VBV-konceptet fortskridit på Sjukhus X, men att det finns 
svårigheter där professionsrollerna är tydligt separerade. Professionens betydelse för de olika 
yrkesgrupperna har bland annat framkommit i studien som att det skapar en 
“vi-och-dem”-känsla på arbetsplatsen där varje professionsgrupp ser till sitt eget intresse 
istället för fokusera helt på patientens behov. Dessa professionsroller ter sig i studien som att 
de uppstår redan vid utbildningen och det är därför ett svårt mönster att bryta. Eftersom VBV 
i studien beskrivs fungera bäst vid teamarbeten  finns därför anledning att anta att strukturen 
som professionsrollerna på Sjukhus X utgör kan försvåra arbetet i teamet och fokuset på 
patienten. 
 
Inom vården kommer individer i kontakt med dessa professionsgrupper, och den struktur de 
utgör, redan tidigt i utbildningen eftersom vårdutbildningar sker på sjukhusen till stor del, på 
så sätt blir strukturen en del av inlärningen och något som faller sig naturligt när personen 
sedan kommer ut på arbetsplatsen som anställd. Detta kan även jämföras med Malmi och 
Brown’s (2008) beskrivning av klaner där de förklarar att olika subkulturer kan bildas inom 
en kultur, även kallade “klaner”. Malmi och Brown (2008) menar att indelningen i 
professionsgrupper kan leda till att subkulturer skapas då dessa skapas genom en 
socialiseringsprocess, och att för att styra en subkultur kan ledningen etablera värderingar och 
normer i den kontext som klanen befinner sig i.  
 
Kohlbacher (2010) hävdar också att rekryteringsprocessen bör riktas mot att anställa 
kompetens till processen och inte till specifika yrkesgrupper, då det är processens behov som 
ska tillgodoses. Det skulle därför kunna tolkas som att en organisering av vården i dessa 
processer och även anställningen av medarbetare till denna process, snarare än en funktion, 
kommer att göra vården mer patientcentrerad (Kohlbacher, 2010). Då detta inte gjorts på 
Sjukhus X bidrar det till att befintliga strukturer och professionsroller kan leva kvar. Denna 
metod samverkar således med Malmi och Brown’s (2008) förklaring om hur administrativ 
styrning kommer att påverka individen. För att kunna bryta upp professionsrollerna behöver 
strukturen förändras i grunden vilket kan göras genom det Kohlbacher (2010) förklarar 
genom att förändra hur rekryteringen till organisationen går till och anställa kompetens till 
olika vårdprocesser.  
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Likt det som ovan beskrivs av Kohlbacher förespråkar även Porter och Teisberg (2006) 
arbete i team där individer anställs till så kallade IPU’s, där vården inte är organiserad kring 
en specifik profession utan personalen anställs till ett team som arbetar med en viss 
patientgrupp eller diagnos. Genom denna uppdelning kommer då flera specialister finnas i ett 
tema men från olika områden inom vården. I vår studie har det framkommit att teamets 
betydelse inte endast är relaterad till VBV utan anses vara viktig för all typ av vård. Dock ser 
vi i vår studie att det har blivit enklare att skapa ett teamarbete med hjälp av VBV då den 
syftar till att överbrygga de vertikala strukturerna och får vårdpersonalen att tänka mer 
patientcentrerat. 
 
Porter och Teisberg (2006) hävdar även att organiseringen i team kan vara ett mer effektivt 
alternativ då kostnaderna blir lägre eftersom vården blir direkt riktad till en viss patient där 
flera experter samlas bakom patienten för att snabbare kunna fastställa diagnosen och 
behandla eventuella symptom. Att organisera vården i IPU’s är också en av de strategier som 
Porter och Lee (2013) framhåller som nödvändiga vid implementeringen av ett värdebaserat 
vårdkoncept, vilket dock inte genomförts på Sjukhus X. 

5.6.2 Attityder till VBV 
I vår studie var det generellt positiva attityder till VBV-konceptet vilket kan bero på den 
bottom-up metod som Sjukhus X använt sig av för implementeringen av VBV. Det är rimligt 
att anta att användandet av en bottom-up metod vid en implementering innebär mindre risk 
för motstånd vid införandet av nya koncept. Detta då det i grund och botten är medarbetarna 
själva som bestämmer om de vill delta i konceptet eller inte. Vi ser det som att Sjukhus X 
tillämpat detta som en strategi för att undvika motstånd genom att ge medarbetarna 
valmöjligheter istället för att påtvinga ett koncept. Detta benämns dock inte i den litteratur 
som vi studerat i denna studie. Snarare hävdar Porter och Teisberg (2006) att organisationen i 
samband med införandet av VBV bör tillämpa en top-down approach för att på bästa sätt 
kunna arbeta med VBV-konceptet.  
 
Attityderna kring VBV påverkar individernas beteende på arbetsplatsen, ofta finns specifika 
normer, värderingar, och kultur inom en organisation som kan påverka eventuella processer 
(Malmi & Brown, 2008). Något som speciellt nämndes i vår studie var att “vissa kanske 
måste pensionera sig innan det blir riktigt bra” (Verksamhetsutvecklare avd. D) vilket tyder 
på att det kan finnas normer och värderingar hos bland annat äldre men även andra 
medarbetare som kan försvåra arbetet med VBV. Ledningen kan utöva viss styrning med 
hjälp av normer och värderingar och på så sätt främja vissa aktiviteter inom organisationen, 
detta kan även vara meningsskapande för medarbetarna (Malmi & Brown, 2008). 
 
En viktig aspekt av användandet av VBV kan därför handla om att styra medarbetarnas 
förväntningar och attityder kring projektet för att det ska kunna bli framgångsrikt. Malmi och 
Brown (2008) förklarar att kulturellstyrning kan användas för att påverka värderingar som 
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existerar inom en organisation vilka styr förväntningar, rättigheter och skyldigheter hos 
medarbetarna. Ett sätt att hantera dessa kring VBV-projektet på Sjukhus X har varit att 
använda en bottom-up approach, på så sätt tror vi att inställningen och förväntningarna på 
projektet blir mer positiva då medarbetarna själva föreslår en eventuell implementering. 
Arbetet är därmed anpassat efter avdelningens specifika målsättningar och förutsättningar 
vilket gör att projektet speglar avdelningens normer och inte drivs med en övergripande 
strategi.  
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6. Slutsatser 
Syftet med denna undersökning är att skapa en förståelse för hur Sjukhus X har tolkat och 
implementerat värdebaserad vård som styrsystem, genom att identifiera de mest 
framträdande beståndsdelarna av styrsystemet VBV och hur dessa tagit form på Sjukhus X. 
Slutsatserna av denna studie presenteras nedan tillsammans med en diskussion.  

6.1 Hur har styrsystemet VBV implementerats på Sjukhus X och 
vilka utmaningar samt möjligheter har det lett till?  
På Sjukhus X har styrsystemet VBV implementeras med en bottom-up metod som har 
inneburit att konceptet införts successivt i olika diagnos- eller patientgrupper. Varje enskild 
avdelning har själva tagit beslut om de vill arbeta med VBV eller inte, och det har därmed 
inte funnits något tvång ovanifrån att införa det nya styrsystemet. Vi kan således konstatera 
att Sjukhus X har avvikit från den omorganisering som förespråkas av Porter och Teisberg 
(2006), snarare har Sjukhus X anpassat konceptet efter sina förutsättningar vilket upplevts 
som framgångsrikt. Bottom-up metoden gör projektet flexibelt och skapar en möjlighet till 
anpassning för varje verksamhet, vilket gjort att de anställdas attityder har påverkats positivt.  
 
På Sjukhus X har arbetet även strukturerats i team där flera professioner ingår. Detta visade 
sig viktigt vid användandet av VBV, det är dock inte begränsat till VBV utan gäller även 
vården i stort där patienten och dennes önskemål bör stå i centrum. Vi tror att teamarbetet är 
något som kommer att utvecklas och synas tydligt i den framtida vården på Sjukhus X.  
 
Vidare, en slutsats vi kan dra angående VBV är att det i teorin beskrivs väldigt övergripande. 
Arbetet med VBV på olika sjukhus skiljer sig åt runt om i världen, där alla använder sina 
specifika metoder för att införa konceptet, det finns ingen komplett och detaljerad checklista 
för hur det ska göras. Detta öppnar upp för en möjlighet att anpassa och använda de delar av 
konceptet som är relevanta i den specifika kontexten. Dock har Sjukhus X gjort så pass 
omfattande anpassningar av konceptet att det inte längre befinner inom ramen för vad Porter 
och Teisberg (2006) beskriver som VBV. Konceptet har därför antagit en mer filosofisk form 
på Sjukhus X och omfattar inte de praktiska tillämpningarna som teorin beskriver. Slutsatsen 
är därför att det styrsystem som Sjukhus X haft för avsikt att implementera idag snarare 
används som en övergripande idé om hur vården bör utföras. 
 
Patientinvolveringen lyftes fram i vår studie som en stor möjlighet med VBV-konceptet och 
beskrivs leda till flertalet förbättringar på de berörda avdelningarna. Våra respondenter ansåg 
att vården blir bättre när patienterna blir mer delaktiga. Patientcentreringen är en av 
grundpelarna i VBV och av studien framgår det att det också betraktas vara framtiden för 
vården - oavsett om det kommer att kallas VBV eller inte så kommer antagligen denna 
grundtanke med konceptet att leva vidare. Trots att en del kritik riktats mot VBV kommer 
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konceptet inte avbrytas i de grupper som redan startat och VBV kommer även att startas i ett 
antal grupper under det kommande året. Sjukhus X kommer således fortsätta arbeta med 
VBV som en strategi för förbättring, bland flera andra strategier, där avdelningarna själva får 
ta initiativ till att påbörja ett projekt. 
 
Den största utmaningen som vi funnit inom VBV är problemen som idag förekommer med 
IT-systemen. Det leder till stora svårigheter att arbeta med konceptet när IT-system inte kan 
tillhandahålla den information som efterfrågas och gör att delar av konceptet faller. Denna 
aspekt sträcker sig även utanför VBV-konceptet och är ett generellt problem på Sjukhus X. 
Den manuella handpåläggningen som denna problematik medför är inte bara ineffektiv men 
gör också att de data som går att få ut inte blir pålitliga och därför inte används i den 
utsträckning som hade varit önskvärd. Vidare en slutsats som vi kan dra är att vården behöver 
bli mer digitaliserad för att kunna fungera mer effektivt. Detta är något som Sjukhus X 
arbetar med enligt våra respondenter och de räknar med att se resultat inom de närmaste åren.  
 
Professionsrollerna, och den struktur som de skapar, på Sjukhus X utgör också en utmaning 
vid arbetet med VBV. Professionsrollerna skapar en stark “vi-och-dem-känsla” på 
arbetsplatsen vilket påverkar arbetet i team. Eftersom Sjukhus X inte gjort den 
omorganisation till IPU’s som förespråkas (Porter & Teisberg, 2006) vid användandet av 
VBV blir teamen likt en konsultgrupp vilket egentligen inte skiljer sig mycket från det 
tidigare arbetet. Således innebär professionsrollerna främst ett strukturellt hinder i form av 
planering för att kunna samla ett team.  

6.2 Vilka beståndsdelar av ett styrsystem är mest framträdande 
vid implementeringen av VBV?  
IT-systemet framkom i studien som den beståndsdel där Sjukhus X haft stora svårigheter, och 
visade sig vara en dimension som också påverkade andra delar av styrsystemet och arbetet 
med VBV. I Porter och Lee’s (2013) modell över strategiska principer framgår det att 
IT-systemet har en viktig roll i att möjliggöra olika delar av konceptet och ritas upp som en 
bas som övriga principer vilar på. Det vi sett är dock att den litteratur om styrsystem som vi 
använt oss av i studien inte har samma fokus, eller inget fokus alls, på IT-systemet och dess 
roll i ett styrsystem. Till exempel lyfter Kohlbacher (2010) fram att inom en 
processorienterad organisation kan IT-system agera som en möjliggörande dimension dock 
ges denna dimension inte mer utrymme än någon annan. I Malmi och Brown (2008) framgår 
inte IT-systemet alls i modellen vilket vi efter denna studie ställer oss frågande till. För 
styrsystemet värdebaserad vård har IT-systemet visat sig vara en viktig parameter som även 
påverkar andra dimensioner av styrsystemet. Vi ser därför en potential till att Malmi och 
Brown’s (2008) modell skulle kunna förtydligas med hänsyn till IT-system och dess 
stödjande funktion för övriga delar av paketet då det visat sig vara en förutsättning för att 
kunna använda styrsystemet VBV på ett optimalt sätt.  
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Vidare har vi identifierat beståndsdelen kultur som även den har visat sig ha en stor inverkan 
vid arbetet med VBV på Sjukhus X. Kulturen på sjukhuset består bland annat av tydliga 
professionsroller vilka ligger till grund för hur medarbetare inom organisationen identifierar 
sig. Malmi och Brown (2008) framhåller att strukturer där professionsroller är framstående 
kommer att skapa värderingar och normer som är knutna till dessa. VBV däremot har 
strategier som bygger på arbete i team och där organiseringen bör ske i så kallade IPU’s där 
fler professioner är samlade (Porter & Lee, 2013). Vi drar således slutsatsen att den struktur 
som finns på Sjukhus X försvårar arbetet i team och därför utgör en utmaning när det 
kommer till arbetet med VBV som styrsystem.  
 
Beståndsdelen kultur innefattar även attityder på arbetsplatsen som kan påverkas av olika 
faktorer. Vi har i vår studie funnit övergripande positiva attityder till införandet av det nya 
styrsystemet VBV vilket vi tror kan vara ett resultat av den metod som använts på Sjukhus X. 
En bottom-up metod, som i detta fall använts, har i denna studie upplevts påverka 
personalens attityd positivt och minskat motstånd till projektet. Vi ser därför en möjlighet i 
att använda bottom-up metoden vid införandet av nya styrsystem eller strategier vid ett 
sjukhus då metoden upplevs attraktiv för medarbetarna på Sjukhus X snarare än påtvingad. 

6.3 Fortsatt forskning  
Då patientcentrering upplevts leda till störst förändringar och anses vara den viktigaste 
beståndsdelen av VBV på det sjukhus vi undersökt, ser vi anledning att forska vidare på hur 
styrsystem och modeller som är patientcentrerade kan implementeras i svensk sjukvård. 
Bottom-Up metoden har visat sig vara framgångsrik på Sjukhus X till skillnad från vad som 
beskrivs av Porter och Teisberg (2006) om en top-down metod. Följaktligen ser vi potential 
att vidare utforska hur användandet av en bottom-up metod påverkar införandet av nya 
styrsystem eller strategiska koncept inom vården. Slutligen beskrivs teamarbetet vara en 
viktig del av vården oavsett styrsystem då det sätter patientens behov i centrum och kan 
överbrygga professionens ramar. Vi anser därför att det finns anledning att göra ytterligare 
efterforskning på ämnet teamuppbyggnad inom vertikala organisationer. Denna forskning 
skulle även kunna bidra till utvecklingen av kunskap om patientcentrering. 
 

  

 
64 



8. Källor 
Arlbjorn, J.S. Freytag, P.V. (2013), Evidens of Lean: A review of international peer-reviewed 
journal articles, European Business Review, Vol. 25 No. 2, pp. 174-205. 
 
Brown D. A. & Malmi T. (2008) Management control systems as a package—Opportunities, 
challenges and research directions. Management Accounting Research, vol. 19 pp. 287–300. 
 
Bryman, A. och Bell, E. (2013) Företagsekonomiska Forskningsmetoder.  
Stockholm: Liber AB 
 
Buckman, J., & Buckman, M. B. (2012). Improving on excellence: Mayo clinic and the path 
to quality. Quality Progress, 45(7), 34-41.  
 
Bunce, P., Fraser, R., Woodcock, L., 1995. Advanced budgeting: a journey to advanced 
management systems. Management Accounting Research 6 (3), pp. 253–265 
 
Chenhall R. H.(2008). Accounting for the horizontal organization: A review essay. 
Accounting, Organizations and Society, vol. 33 pp. 517–550. 
 
Dagens Nyheter (2017). Väggar rivs för att skapa vårdplatser på Nya Karolinska. 31 mars 
http://www.dn.se/sthlm/vaggar-rivs-for-att-skapa-vardplatser-pa-nya-karolinska/  
 
Economist Intelligence Unit, (2016), Value-based healthcare: a global assessment. 
 
Eriksson N. (2017) Hospital management from a high reliability organizational change 
perspective: A Swedish case on Lean and Six Sigma, International Journal of Public Sector 
Management, vol. 30 (1) pp.67-84. 
 
Gemmel, P., Vandaelea, D. and Tambeur, W. (2008) Hospital Process Orientation (HPO): 
The development of a measurement tool. Total Quality Management. Vol. 19, No. 12, 
pp.1207–1217. 
 
Greve, J. (2009) Ekonomistyrning - Principer och praxis. Lund: Studentlitteratur AB 
 
Hammer, M. and Stanton, S. (1999), “How process enterprises really work”, Harvard 
Business Review, Vol. 77 No. 6, pp. 108-18. 
 
Hansen, S. C., Otley, D. T., & Van der Stede, W. A. (2003). Practice Developments in 
Budgeting: An Overview and Research Perspective. Journal Of Management Accounting 
Research, 1595-116. 

 
65 

http://www.dn.se/sthlm/vaggar-rivs-for-att-skapa-vardplatser-pa-nya-karolinska/


 
Järhult B, (2017) Läkarförbundet bör ta strid mot PaRIS - för kompetens och läkaretik 
Läkartidningen. 23 Februari. 
 
Katz, M., Franken, M. and Makdisse, M. (2017) Value-Based Health Care in Latin America: 

An Urgent Discussion. Journal of the American College of Cardiology. Vol.70(7), 

pp.904-906 

 
Kohlbacher M. (2010). The effects of process orientation: a literature review, Business 
Process Management Journal, Vol. 16 Issue: 1, pp.135-152 
 
Kumar, A., Peng, S.O., & Prietula, M.J. (1993). Organizational simulation and information 
systems design: An operations level example. Management Science, 39(2), pp. 218–239. 
 
Kvale S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund. 
 
Lawrence, S. & Doolin, B. (1997) "Introducing system contradiction to effect change in the 
public sector: A New Zealand case study", International Journal of Public Sector 
Management, Vol. 10 Issue: 7, pp.490-504. 
 
Liberatore M.J. (2013) Six Sigma in Healthcare delivery, International Journal of Healt Care 
Quality Assurance, Vol. 26 No. 7, pp. 601-626. 
 
Liker, J. och Morgan, J.M. (2006): ’The Toyota Way in Services: The Case of Lean product 
Development’, Academy of Management Perspectives, May 2006. 
 
LeCompte M. D. (2000) Analyzing Qualitative Data. Theory Into Practice, Vol. 39, No. 3, 
pp. 146-154  
 
Lönnroth P. (2017) Värdebaserad vård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
https://mb.cision.com/Public/13490/2407649/a61ef631db1bab34.pdf 
 
Marshall D. & Dewe P. (1997) An Investigation of the Components of Moral Intensity. 
Journal of Business Ethics, 16: 521–529. 
 
McCormack, K. and Johnson, B. (2001), “Business process orientation, supply chain 
management, and the e-corporation”, IIE Solutions, October, pp. 33-7. 
 
Merchant K. A. & Otley D. T. (2007) A Review of the Literature on Control and 
Accountability. Handbook of Management Accounting Research, 2:13 pp. 785-802  
 

 
66 



Merchant K. A. & Van der Stede W. A. (2007) Management Control Systems - Performance 
Measurement, Evaluation and Incentives. Edinburgh: Pearson Education Limited. 
 
Nilsson, K., Bååthe, F., Andersson, A., Wikström, E., & Sandoff, M. (2017). Experiences 
from implementing value-based healthcare at a Swedish University Hospital - an longitudinal 
interview study. BMC Health Services Research, 17(1), 169. 
 
Nordenström J, (2014) Värdebaserad Vård - Är vi så bra som vi kan bli? Författaren och 
Karolinska Institutet University Press  
 
O’Fallon M. J. & Butterfield K. D. (2005) A review of The Empirical Ethical 
Decision-Making Litterature:1996-2003. Journal of Business Ethics, 59: 375-413. 
 
Olve, N-G., Roy, J., Wetter, M., (2001). Balanced Scorecard – i svensk praktik, Liber AB, 
Malmö. 
 
Onuigbo, M., & Agbasi, N. (2014). Too much coronary angioplasty in the USA?: Less may 
be better – the conflicting roles of inexactness of medicine as a science, asymmetric 
information, technologic imperative, unnecessary care and ethicomedicinomics in US 
healthcare. International Journal of Clinical Practice, 68(9), 1056-1059. 
 
Porter, M. E. & Teisberg, E. (2006) Redefining Health Care; Creating Value-based 
Competition on Results. Harvard Business School Press: Boston.  
 
Porter, M. E. & Lee, T. H. (2013) The Strategy That Will Fix Health Care. Harvard Business 
Review,  October 2013, pp. 50–79. 
 
Regeringen.se 2017, kolla på denna hur den ska se ut  
 
Reiser, S. J. , (1994) The ethical life of health care organizations. Hastings Center Report, 
24(6): 28-35.  
 
Rundberg H. (2016). En sjukskrivning ledde till stängd avdelning. SVT. 25 April. 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/en-sjukskrivning-ledde-till-stangd-avdelning 
 
SCB (2016) Befolkningspyramiden visar Sveriges invånare i olika åldrar. 
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningspyramid/
#3a5f77b0-6142-42fa-88d9-b651e5a1cce6 
 
Scott, A. (2015) Towards Valuebased healthcare in Medicare. The Australian Economic 
Review, 48(3), pp. 305-13 
 

 
67 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/en-sjukskrivning-ledde-till-stangd-avdelning


Scott, A., Liu, M., & Yong, J. (2018). Financial Incentives to Encourage Value-Based Health 
Care. Medical Care Research and Review, 75(1), 3-32.  
 
S.E. Bonner, G.B. Sprinkle (2002) The effects of monetary incentives on effort and task 
performance: theories, evidence, and a framework for research.  Accounting, Organizations 
and Society vol.27, pp.303–345 
 
SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. 
 
Strandhäll A. Regeringens pressmeddelande, 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/08/kunskapslaget-kring-vardebaserad-vard
-ska-kartlaggas/ 20170913 
 
Styrud, Dellmark, Berglund, et al. Läkare: Värdebaserad Vård är inte lösningen. Svenska 
Dagbladet 1   dec 2017.  
 
SKL Rapport 2017  
 
Trevino L. K. (1992). Experimental Approaches to Studying Ethical-Unethical Behaivor in 
Organisations. Business Ethics Quarterly, Volume 2, Issue 2 
 
Vargo S. L. & Lusch R. F. (2004) Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. Journal 
of Marketing. Vol.68 pp.1-17 
 
Victor B, & Cullen J, (1988) The Organizational Bases of Ethical Work Climates. 
Administrative Science Quarterly, 33, 1; pp. 101-125 
 
Vårdguiden (2017) Välja vårdmottagning  
https://www.1177.se/Orebrolan/Tema/Patientlagen/Valja-vard/Valja-vardmottagning/ 
 
“Researchers: Medical errors now third leading cause of death in United States” 
Washintonpost, hämtad 2018-03-02. 
https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2016/05/03/researchers-medical-er
rors-now-third-leading-cause-of-death-in-united-states/?utm_term=.535456525d94 

  

 
68 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/08/kunskapslaget-kring-vardebaserad-vard-ska-kartlaggas/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/08/kunskapslaget-kring-vardebaserad-vard-ska-kartlaggas/


Bilaga 1. 
Intervjuguide 

Vi vill med den här intervjun få en bild av hur det har gått till när ni infört värdebaserad vård, 
hur ni arbetar nu och hur det sett ut innan. Ge gärna exempel och beskriv gärna utförligt och i 
så god detalj som möjligt. 
 
Eventuella frågor: 

1. Vad är din roll i arbetet med VBV? 

2. Hur länge har du varit på din arbetsplats? 

3. När införde ni VBV på er avdelning ? 

4. Vilken typ av styrsystem användes tidigare? hur skulle du beskriva det? 

5. Vad anser du är de största skillnaderna med VBV jämfört med det tidigare 

styrsystemet ? 

6. Har ni stött på några specifika hinder/problem, möjligheter vid implementeringen av 

VBV? 

7. Om Ja, vad tror du att de berodde på? 

8. ¨Vad anser du om systemet VBV? - (bra/dåligt) - Eventuella fördelar och nackdelar ?? 

9. Vad består VBV enligt dig ? finns det några pelare som det är uppbyggt på? 

10. Beskriv hur din arbetsdag kan se ut ? innan och efter VBV ? beskriv processen med 

patienter. 

11. Tid som ni träffar patienter ? har den förändrats ? 

12. Hur upplever du att processen fortskrider över “stuprörs-organisationen”? 

13. Upplever du att det finns specifika normer och värderingar på din arbetsplats? Om ja, 

vilka? Hur upplever du att de har utvecklats? Kommer dessa normer från 

arbetsplatsen i form av styrdokument eller har de uppkommit kollegor emellan? 

Skillnader innan och efter VBV? 

14. Hur ser strukturen på arbetsplatsen ut? finns en uttalad hierarki? Vem tar beslut? Vem 

har sista ordet? 

15. Har du stött på några etiska dilemman i din yrkesroll ? var det sedan VBV infördes 

eller innan ? 

 Tack för din medverkan!  
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