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FÖRORD 
 
Denna uppsats är en del av vår examen på ekonomprogrammet vid Luleå Tekniska Uni-
versitet. Vi rikta ett tack till dem som har hjälpt och stöttat oss i uppsatsskrivandet. Ett 
speciellt tack vill vi rikta till ekonomichefen och de klinikchefer vid folktandvården 
inom Norrbottens läns landsting som ställt upp på intervjuer. De har tagit sig tid att 
svara på våra frågor och även korrekturläst det sammanställda intervjumaterialet, trots 
att de är mycket upptagna. Vi vill även tacka vår handledare Lars Lassinanti för den 
hjälp han har bistått med. Sist men inte minst vill vi tacka de vänner som gett oss 
praktiska tips och diskuterat idéer med oss. 
 



  

SAMMANFATTNING 
 
Under de senaste årtiondena har allt större effektiviseringskrav ställts på den offentliga 
hälso- och sjukvårdssektorn. Som en följd av detta har ett antal olika ekonomiska 
styrmodeller införts inom denna sektor, bland annat resultatenheter. Ekonomisk styrning 
av hälso- och sjukvården är emellertid förknippad med ett antal specifika problem. 
Dessa problem innefattar bland annat verksamhetens icke vinstsyftande och 
tjänsteproducerande karaktär. Vidare föreligger svårigheter och potentiella 
konfliktsituationer med anledning av arbetskraftens professionella karaktär. Syftet med 
uppsatsen är därför att beskriva hur hälso- och sjukvården tillämpar resultatenheter som 
ekonomiskt styrmedel samt att undersöka huruvida en styrning utifrån resultatenheter 
kan anses fungera på ett tillfredställande sätt. Undersökningen genomfördes som en 
fallstudie där tre klinikchefer samt ekonomichefen vid folktandvården inom Norrbottens 
läns landsting intervjuades. Den slutsats vi kunnat dra av undersökningen är att en 
styrning utifrån resultatenheter fungerar på ett tillfredställande sätt inom folktandvården. 
De förutsättningar som enligt teorin är att betrakta som avgörande för modellens 
tillämpbarhet är enligt vår uppfattning tillräckligt uppfyllda. 
 



  

ABSTRACT 
 
During the last decades there has been increasing pressures on the public Swedish 
health care sector to become more efficient. As a consequence of this a number of 
different economic control systems has been implemented within this sector, for 
example profit centres. Economic control within healthcare organisations are, however 
associated with a number of specific problems. These problems consist of among other 
things the organisations´ non-profit and service oriented character. Moreover there are 
problems and potential conflict situations due to the professional character of the labour 
force. The purpose of this report is to describe how the health care sector applies profit 
centres as a management control system and to examine if the control system can be 
considered to function in a satisfactory way. The investigation was performed as a case 
study where three clinic managers and the financial manager of the public dental care 
within the County Council of Norrbotten were interwieved. The conclusion drawn from 
the investigation is that economic control from profit centres works satisfactory within 
the public dental care. The requirements, which according to the theory are to be 
considered as critical for the application of the model, are in our opinion sufficiently 
fulfilled. 
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1. PROBLEMOMRÅDE 
 

1.1 Historik och bakgrund 
 
De första sjukvårdsaktiviteterna i organiserad form i Sverige kan spåras till mitten av 
1500-talet. Fram till dess sköttes vården av antingen familjemedlemmar eller 
institutioner för fattiga. Det första sjukhuset tillkom 1752 och utvecklingen av 
organiserad vård vid sjukhus infördes gradvis i takt med industrialiseringen och 
urbaniseringen av det svenska samhället. (Paulsson, 1993) 
 
Fram till mitten av 1800-talet var staten ansvarig för hälso- och sjukvården. Genom 
1862 års kommunalförordning ålades landsting att i viss omfattning ombesörja hälso- 
och sjukvården. Det var dock inte förrän vid införandet av 1928 års sjukhusförordning 
som landstingen blev förpliktade att bistå med hälso- och sjukvård. 
(Nationalencyklopedin, 1998) 
 
Under 1950- och 60 talen innebar den starka ekonomiska tillväxten att stora resurser 
kunde investeras i en för allmänheten tillgänglig offentlig vård. De goda ekonomiska 
tiderna under denna period medförde att kraven på kostnadsmedvetenhet och 
produktivitet var blygsamma och att hushållning av resurser inte var en fråga av större 
vikt. Under 1970- talet avtog denna höga ekonomiska tillväxt med resultatet att krav 
ställdes på ökad kostnadsmedvetenhet och effektivitet inom hälso- och sjukvården. Det 
skulle dock dröja ända fram till början av 1990- talet innan åtgärder för en effektivare 
hälso- och sjukvård började vidtas i någon större utsträckning. (Paulsson, 1993) 
 
Orsakerna till att dessa effektiviserande åtgärder vidtogs kan förklaras utifrån ett antal 
faktorer. Efterfrågan på vårdtjänster hade ökat, främst på grund av demografiska och 
teknologiska förändringar i omvärlden. Samtidigt drabbades Sverige av en kraftig 
lågkonjunktur, som kom att påverka den offentliga sektorn. Från politiskt håll ansågs 
dessutom att skattefinansieringen av hälso- och sjukvården inte kunde öka. Mot denna 
bakgrund har därmed det ekonomiska styrsystemet fått en allt större betydelse. Debatten 
kring en väl fungerande ekonomisk styrning kom att aktualiseras för att den offentliga 
vården även i fortsättningen skulle kunna hålla en hög kvalité och tillgänglighet. (ibid.) 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
För att möta den omvärldsförändring, som medfört ökade krav på effektivitet och 
kostnadsmedvetenhet, har flertalet landsting infört alternativa ekonomistyrningsformer, 
bland annat resultatenheter, bolag och entreprenader (Ds, 1993:27). En av de tydligaste 
tendenserna har varit en tillämpning av resultatenheter. I denna styrmodell får varje 
avdelning/enhet ansvar för sina intäkter och kostnader. Avsikten med denna styrmodell 
är att uppnå en högre grad av effektivitet och kostnadsmedvetenhet inom organisationen 
(Paulsson, 1993). 
 
Införandet av denna form av ekonomistyrning har skett utifrån influenser från det 
privata näringslivet. Enligt Collin & Hansson (1993) har den offentliga sektorn allmänt 
en tendens att i efterhand ta till sig de metoder som den ”effektiva privata” sektorn 
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utvecklat. Problemet i detta sammanhang är att det privata näringslivet i jämförelse med 
den offentliga hälso- och sjukvården bygger på olika grundförutsättningar. Detta medför 
att metoder utvecklade inom privat sektor inte utan problem kan tillämpas inom 
offentlig sektor (Paulsson, 1993). Det blir därför i detta avseende viktigt att beakta de 
organisatoriska särdrag som hälso- och sjukvårdssektorn uppvisar och utifrån dessa 
utforma ekonomistyrningen så att den passar den enskilda organisationen.  
 
Ett av de organisatoriska särdrag som hälso- och sjukvårdsektorn uppvisar är att 
verksamheten inte är vinstorienterad. Genom att styrning med resultatenheter utvecklats 
inom privat sektor förutsätts att fungerande marknader finns. Inom hälso- och 
sjukvården finns av olika skäl inte fria marknader där konkurrens mellan olika enheter 
kan ges fritt spelrum. Detta begränsar resultatstyrningens möjligheter bland annat 
beroende på att en tillämpning av internhandelssystem kompliceras. Vanligt är att 
resultatenheter inom hälso- och sjukvården därför måste byggas upp på administrativ 
väg såsom artificiella resultatenheter, snarare än naturliga (Collin & Hansson, 1993). 
Dessa förhållanden försvårar tillämpningen av resultatenheter inom hälso- och 
sjukvården. Styrmodellen kan trots detta anses vara av intresse med syfte att nå en större 
kostnadsmedvetenhet. 
 
Ytterligare ett särdrag som kännetecknar hälso- och sjukvården är dess direkta 
medverkan av professionell arbetskraft. Inom den privata sektorn återfinns motsvarande 
arbetskraft oftast på ledningsnivå. Problemet i detta avseende är att den administrativa 
styrningen kan ge uttryck för andra värderingar än vad den professionella yrkeskåren 
(läkarna) står för (Lindvall, 1997). Det kan exempelvis handla om ekonomistyrningens 
fokusering på det ekonomiska resultatet som många gånger står i ett motsatsförhållande 
till hälso- och sjukvårdens etiska och humanistiska ideal. Anell (1990b) hänvisar till 
Rehnman (1975) som anser att styrning av professionell personal med ”traditionella” 
administrativa instrument innebär en underskattning av situationens komplexitet och 
därför en felbedömning av möjliga styrmetoder. En tolkning av detta påstående är att 
införandet av styrmetoder utvecklade under andra förutsättningar än de som vården 
ställs inför bör granskas och ifrågasättas. 
 
Vidare karaktäriseras hälso- och sjukvården av att den är tjänsteproducerande. 
Ekonomisk styrning utifrån resultatenheter kräver att de prestationer som utförs måste 
vara mätbara för att möjliggöra en prissättning av dem. Anledningen är att en 
resultatenhets intäkter baseras på det antal prestationer som de utför och det pris dessa 
prestationer har. Svårigheten utifrån detta förhållande är bland annat att 
tjänsteproduktion inom hälso- och sjukvården kan vara svår att standardisera, vilket 
försvårar en mätning av resultatet. Ytterligare komplicerande förhållanden är att det kan 
vara besvärligt att finna lämpliga prestationsmått som stimulerar en ökad effektivitet 
och kostnadsmedvetenhet (Anell, 1990a). Exempelvis så kan ett prestationsmått baserat 
på antalet vårddagar gynna en lång behandlingstid med långa vårdköer som följd 
(Landstingsförbundet, 1991). 
 
Vidare uppvisar hälso- och sjukvården en långt driven specialisering inom olika 
avdelningar, kliniker och verksamheter. Ofta råder starka verksamhetsberoenden mellan 
de olika avdelningarna. Detta förhållande försvårar tillämpandet av resultatenheter då de 
idealt bygger på självständiga, internt oberoende, organisatoriska enheter. Problemet 
innebär att en klinikchefs ansvar ofta omfattar resultatpåverkande poster som denne inte 
har möjlighet att påverka genom egna initiativ. Exempel på dessa poster är utfördelade 
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verksamhetsgemensamma kostnader och indirekta kostnader. Konsekvensen av ett 
ansvar som sträcker sig utanför den egna befogenheten är att detta kan leda till minskad 
motivation att arbeta efter styrmodellens principer. (Lindvall, 1997)  
 
Utifrån ovanstående beskrivning av verkligheten följer en rad potentiella 
konfliktsituationer och svårigheter med ekonomisk styrning inom hälso- och 
sjukvården. Styrning genom resultatenheter kan därför framstå som problematisk inom 
denna sektor. Följande frågor kan med utgångspunkt från detta ställas: 
 
Hur fungerar styrning av hälso- och sjukvården utifrån resultatenheter i praktiken? 
Hur har de speciella förutsättningar som finns inom hälso- och sjukvården inverkat på 
en styrning utifrån resultatenheter? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är: 
 
Ø att beskriva hur folktandvården, som en del av hälso- och sjukvården, tillämpar 

resultatenheter som ekonomiskt styrmedel. 
 
Ø att undersöka huruvida en styrning utifrån resultatenheter kan anses fungera på ett 

tillfredställande sätt inom folktandvården. 
 

1.4 Perspektiv 
 
Uppsatsen utgår från en klinikchefs perspektiv. Vi har valt detta perspektiv med 
anledning av att det enbart är i denna roll som ett ekonomiskt ansvar återfinns, 
kombinerat med ett ansvar för att en hög vårdkvalité upprätthålls. I denna roll återfinns 
därmed medverkan av professionell arbetskraft i kombination med ett ekonomiskt 
ansvar. 
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2. METOD 
 
Metod är ett redskap för forskaren att lösa problem och genomföra sitt arbete (Arbnor 
& Bjerke, 1994). Vilken metod som ska tillämpas i ett arbete beror på hur den 
frågeställning som ska behandlas ser ut (Merriam, 1994). 
 

2.1 Forskningsansats 
 
Forskningsansatsen kan antingen vara kvalitativ eller kvantitativ till sin karaktär. Vid en 
tillämpning av en kvantitativ ansats är forskaren intresserad av att pröva huruvida 
information kan anses ha en generell giltighet. En kvalitativ ansats är lämplig att 
tillämpa när en djupare förståelse för ett visst problem är den centrala målsättningen 
(Holme & Solvang, 1997). Vi ville i denna uppsats öka vår förståelse och få en 
djupgående insikt i hur hälso- och sjukvårdens tillämpar resultatenheter som 
ekonomiskt styrmedel. För att uppnå detta syfte ansåg vi att det var lämpligt att 
grundligt undersöka ett fåtal enheter utifrån ett flertal aspekter. Avsikten med vår 
undersökning var dock inte att kunna dra några generella slutsatser. Med dessa 
förutsättningar som utgångspunkt kan vår forskningsansats sägas vara av kvalitativ 
karaktär. Styrkan med kvalitativa studier är att de ger en god förståelse för 
totalsituationen och därigenom en bra helhetsbild av de aspekter som studeras (ibid.).  
 
Vår studie utformades med utgångspunkt i teorier som behandlade främst 
resultatenheter och ekonomistyrning inom vården. Utifrån dessa teorier gjorde vi en 
empirisk undersökning med avsikt att beskriva hur hälso- och sjukvården tillämpar 
resultatenheter som ekonomiskt styrmedel samt att undersöka huruvida denna 
styrmodell kan anses fungera på ett tillfredställande sätt. Deduktion innebär att ett antal 
frågor ställs utifrån befintliga teorier, för att därefter testas i verkligheten (Wiedersheim-
Paul & Eriksson, 1997). Då vi i uppsatsen utgått ifrån befintliga teorier för att i ett 
senare skede försöka utreda hur väl de korrelerar med verkligheten har vår uppsats en 
deduktiv ansats. Ett induktivt förhållningssätt skulle däremot ha inneburit att vi utgått 
från studier av verkligheten som sedan använts för att utforma generella slutsatser 
(ibid.). 
 

2.2 Undersökningsansats 
 
Arbetet inleddes med en skrivbordsundersökning i form av litteraturstudier. Avsikten 
med dessa var att öka vår förkunskap inom problemområdet för att kunna ställa 
relevanta frågor i den empiriska delen av arbetet. Vidare syftade litteraturstudien till att 
skapa en grund till teorikapitlet. 
 
Uppsatsens syfte innebar att vi eftersträvade en djupgående beskrivning och analys av 
en företeelse i verkligheten. För detta ändamål genomförs en undersökning lämpligen 
som en fallstudie (Merriam, 1994). Med detta som utgångspunkt genomfördes den 
empiriska delen av uppsatsen i form av en fallstudie där tre allmäntandvårdskliniker 
inom Norrbottens läns landsting undersöktes utifrån ett klinikchefsperspektiv. Efter den 
empiriska undersökningen jämförde vi de resultat som erhållits med den teoretiska 
referensram som vi sammanställt. För att få en mer nyanserad kunskap genomfördes 
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även en så kallad informantintervju med ekonomichefen för tandvården. 
Informantintervjuer innebär att andra aktörer än de som är direkta föremål för 
undersökningen intervjuas med anledning av att de besitter kunskaper som förväntas 
öka informationsinnehållet i det problem som undersöks (Holme & Solvang, 1997). 
 

2.3 Datainsamlingsmetod 
 
De data vi samlat in består dels av sekundärdata i form av litteraturstudier, dels 
primärdata i form av intervjuer. 
 
För att hitta litteratur inom problemområdet använde vi oss av de databaserade 
sökmöjligheterna på Luleå Tekniska Universitets bibliotek. Bland annat användes 
databaserna Libris, Bibdia, Academic Search Elite, Business Source Elite. Dessutom 
genomförde vi sökningar på internet med hjälp av sökmotorerna Google och Evreka. Vi 
sökte på bland annat ord som sjukvård, vård, resultatenheter, profitcenter, healthcare, 
ekonomistyrning och kombinationer av dessa sökord. 
 
De primärdata som insamlades består av personliga intervjuer med klinikcheferna på tre 
allmäntandvårdskliniker inom folktandvården, samt en informantintervju med 
ekonomichefen för folktandvården. Intervjuerna genomfördes med stöd av de 
intervjuguider som vi konstruerat med utgångspunkt från den teoretiska referensramen. 
Intervjuerna genomfördes i en situation som var formell, eftersom den innehållsmässigt 
följde intervjuguiden, men samtidigt ostrukturerad, med anledning av att respondenterna 
i stor utsträckning själva fick styra utvecklingen av intervjun. Detta tillvägagångssätt 
ansåg vi vara lämplig på grund av det gav möjlighet att fånga upp respondentens åsikter 
och tankar samt deras egna perspektiv på ämnesområdet. Vidare gavs möjligheten till en 
hög grad av flexibilitet i intervjusituationen. Vi kunde därigenom kontinuerligt klargöra 
eventuella oklarheter samt ställa kompletterande följdfrågor. 
 
Nackdelarna med personliga intervjuer är att de är tidskrävande, vilket medför att endast 
ett urval av samtliga potentiella respondenter kan intervjuas (Arbnor & Bjerke, 1994). 
Denna nackdel anser vi emellertid inte utgör något större problem i vår undersökning. 
Den ursprungliga avsikten var att genomföra fyra respondentintervjuer samt en 
informantintervju. Efter hand som fallstudien genomfördes märkte vi dock att den 
information som erhölls innehållsmässigt gav ett litet tillskott av värde och att 
regelbundenheter började uppvisas. Då vi ansåg att fler intervjuer inte skulle tillföra 
någon ytterligare information av avgörande betydelse valde vi att begränsa 
undersökningen till totalt tre respondentintervjuer samt en informantinterju. 
 
En bandspelare användes under intervjuerna för att säkerställa att all information som 
framkommit under intervjun skulle finnas tillgänglig vid sammanställningen och 
analysen av materialet. Detta tillvägagångssätt ökade dessutom möjligheterna till att 
ställa följdfrågor under intervjun, jämfört med om vi endast skulle ha antecknat det som 
sagts.  
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2.4 Val av undersökningsenheter 
 
På ett tidigt stadium kontaktade vi Norrbottens läns landsting för att hitta lämpliga 
undersökningsenheter. Dock fanns vissa problem med detta. Landstingets organisation 
är stor och det var därför svårt att hitta någon som hade tillräcklig kunskap för att hjälpa 
oss att hitta lämpliga respondenter. För oss innebar det att denna del av arbetet blev 
tidskrävande. Efter ett flertal telefonsamtal med anställda inom Landstinget visade det 
sig slutligen att det endast finns två verksamhetsområden, ett med medicinsk inriktning 
(folktandvården) och en stödverksamhet (landstingsfastigheter) som styrs i form av 
resultatenheter. Eftersom vi var intresserade av att undersöka hur professionella 
värderingar påverkar en tillämpning av resultatenheter blev valet av 
undersökningsenheter följaktligen begränsat till folktandvården. Detta var något som vi 
inte var medvetna om i det inledande skedet av undersökningen. Vid kontakt med 
folktandvårdens ekonomichef Holger Bodlund framkom emellertid att tillämpning av 
resultatenheter inom denna del av verksamheten är omfattande, vilket medförde att vi 
beslutade oss för att fullfölja undersökningen. 

2.5 Metodproblem 
 
En god reliabilitet innebär att resultaten som en undersökning ger är tillförlitliga 
(Arbnor & Bjerke, 1994). Detta innebär att studien ska kunna upprepas i en annan 
undersökning och ge ett likvärdigt resultat om samma metod används. Svårigheter 
föreligger att uppnå en hög reliabilitet vid en kvalitativ fallstudie eftersom resultaten 
påverkas av föränderliga mänskliga beteenden och tolkningar (Holme & Solvang, 
1997). För att förbättra reliabiliteten i vårt arbete har vi försökt att så öppet som möjligt 
redovisa hur vi gått tillväga, bland annat genom att bifoga den intervjuguide som 
använts. Ytterligare en faktor som vi anser stärker reliabiliteten är att vi har intervjuat 
ett antal respondenter med för undersökningen avgörande kunskaper inom 
problemområdet. Det faktum att vi upplevde att ytterligare intervjuer inte skulle tillföra 
undersökningen betydelsefull information samt att respondenterna i efterhand 
kontrollerat och justerat den empiriska sammanställningen stärker ytterligare 
undersökningens reliabilitet. 
 
Validitet handlar om huruvida undersökningen mäter det som den avser att mäta eller ej 
(Arbnor & Bjerke, 1994). Med avsikt att uppnå hög validitet har vi eftersträvat att vara 
väl insatta i problemområdet för att därigenom kunna ställa frågor som är relevanta för 
uppsatsens syfte. Genom att vid intervjuerna undvika fackuttryck och krångliga ord 
samt att ställa följdfrågor vid oklarheter har vi försökt att minimera risken för att 
missförstånd ska uppstå. En faktor som vi anser ytterligare styrker undersökningens 
validitet är den informantintervju som genomfördes med folktandvårdens ekonomichef. 
Denne bekräftade i stort de uttalanden som klinikcheferna gjort och gav en mer 
nyanserad kunskap om situationen inom folktandvården. Dock finns en risk vid 
personliga intervjuer att en ömsesidig påverkan uppstår mellan intervjuare och 
respondent. Detta fenomen brukar benämnas intervjuareffekten (ibid.). Genom att inta 
ett objektivt förhållningssätt i intervjusituationen eftersträvade vi att i så liten 
utsträckning som möjligt påverka respondenternas svar. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta avsnitt redogör vi för den teoretiska referensram som ligger till grund för de 
empiriska studierna. Inledningsvis redogör vi för de karaktäristika som påverkar 
förutsättningarna för ekonomisk styrning inom vårdsektorn. Dessa karaktäristika 
kopplas sedan samman med Ouchis modell för olika styrsituationer. Syftet med detta är 
att klargöra förutsättningarna för ekonomisk styrning inom hälso- och sjukvården. 
Vidare kommer decentraliseringens syften och konsekvenser att beskrivas. Anledningen 
är att en tillämpning av resultatenheter som styrform innebär att stor del av 
beslutsfattandet delegeras till lägre nivåer inom organisationen. Därefter behandlas 
teorier kring resultatenheter. Avslutningsvis presenteras internprissättningsteorier 
översiktligt då prissättning av interna transaktioner är vanligt förekommande i 
decentraliserade organisationer. 
 

3.1 Förutsättningar för ekonomistyrning inom hälso- och sjukvården 
 
Ekonomistyrning kan beskrivas som ett instrument för ledningen att påverka andra 
medlemmar i organisationen att implementera organisationens strategi (Anthony & 
Govindarajan, 1998). Anell (1990a) menar att ett av ekonomistyrningens huvudsakliga 
syften är att se till att organisationen uppnår hög produktivitet och effektivitet. 
 
Hälso- och sjukvården bygger på tre karaktäristika som tillsammans bildar grunden och 
förutsättningarna för att styra vården ekonomiskt. Dessa tre aspekter är – den icke- 
vinstsyftande, den tjänsteproducerande samt den professionella aspekten. (Anell, 1990b) 
 

3.1.1 Icke- vinstsyftande 

 
Enligt Paulsson (1993) kan den svenska hälso- och sjukvårdssektorn klassificeras som 
icke-vinstsyftande. Den icke-vinstsyftande aspekten försvårar den ekonomiska 
styrningen av vårdsektorn med anledning av att organisationen förlorar ett kraftfullt 
mätverktyg för prioriteringar och utvärderingar av de olika enheternas resultat. Detta till 
skillnad från vinstinriktade organisationer där vinstmåttet utgör ett viktigt hjälpmedel 
för styrning av verksamheter. Anell (1990b) hänvisar till Weisbrod (1988) som menar 
att vinstmotivet även skapar en stark och specifik incitamentsstruktur för organisationer. 
Genom att vårdsektorn är en icke-vinstsyftande organisation saknas viktiga incitament 
för en god resurshushållning. Den offentliga hälso- och sjukvårdens nära nog 
monopolistiska ställning bidrar även till att initiativkraften för ett effektivt 
resursutnyttjande är svagt. Konsekvensen av dessa faktorer innebär att det är svårt att 
fastställa övergripande mål för en icke-vinstsyftande verksamhet. Detta leder till 
mätproblem för utvärderingen av verksamhetens resultat. 
 

3.1.2 Tjänsteproducerande 

 
Den tjänsteproducerande aspekten av vården medför även den att mätningen av 
resultatet eller produktionen kompliceras (Anell, 1990b). Svårigheter att mäta resultatet 
minskar förutsättningarna för att utvärdera olika verksamheter och göra prioriteringar. 
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Svårigheter att definiera resultatets output medför i sin tur även svårigheter att prissätta 
dessa tjänster (Rehnberg, 1995). 
 
Den tjänsteproducerande aspekten innebär vidare svårigheter att separera produktionen 
av vård från dess konsumtion. Produktionen sker istället med en hög grad av interaktion 
mellan vårdpersonal och patient. I denna interaktion krävs åtminstone patientens 
närvaro och i många fall även dennes medverkan. I detta sammanhang blir möjligheten 
att standardisera produktionen begränsad. Med denna förutsättning måste därför 
vårdpersonalen ges utrymme att anpassa verksamheten till de krav som situationen 
kräver. Skillnader finns dock beroende på vilken verksamhet som avses. Psykiatriska 
eller medicinska kliniker är ofta svårare att standardisera än exempelvis kirurgiska. 
(Anell, 1990b) 
 
Ytterligare en aspekt som utmärker hälso- och sjukvården som tjänsteproducerande 
organisation är att produktionen inte kan lagras eftersom tjänsterna är immateriella. 
Sjukvården blir på grund av detta känslig för variationer i efterfrågan. Till en viss del 
kan det lösas genom ett kösystem men vissa verksamheter som exempelvis akutsjukvård 
måste dimensioneras utifrån dess toppbelastning. (ibid.). 
 

3.1.3 Professionell organisation 

 
Vården karaktäriseras starkt av att den är en professionell organisation. De anställda har 
ofta en lång utbildning bakom sig och utför arbetsuppgifter som är svåra att lära sig men 
ändå väl definierade (Mintzberg, 1983). Ur ett styrningsperspektiv innebär detta 
förhållande att viss problematik uppstår. De komplexa arbetsuppgifter som utförs kan 
vara svåra att kontrollera av andra än dem som tillhör den professionella yrkeskåren. 
Detta medför att frågor som rör den operativa verksamheten måste delegeras till de som 
har kunskap om transformationsprocessen, vilket resulterar i att den övergripande 
samordningen av organisationen åsidosätts (Anell, 1990b). 
 
En annan aspekt av den professionella organisationen är att läkarkåren och andra 
närliggande yrkesgrupper är starkt bundna av de normer och etiska regler som 
utvecklats inom yrkeskategorierna. Normerna fyller en social kontroll över 
yrkesgruppen så att den handlar på ett moraliskt önskvärt sätt och i samhällets intressen. 
Grundproblemet i detta avseende är att den administrativa styrningen kan ge uttryck för 
andra värderingar än vad den professionella yrkeskåren (läkarna) står för (Lindvall, 
1997). Ekonomistyrningens fokusering på det ekonomiska resultatet står många gånger i 
motsatsförhållande till hälso- och sjukvårdens etiska och humanistiska ideal. Ur ett 
ekonomistyrningsperspektiv kan starka normer vidare medföra att möjligheter till att 
genomföra förändringar i organisationen minskar. I samband med detta följer också att 
ett alltför omfattande förändringsarbete kan bli främmande för de anställda. Detta kan 
resultera i att sättet att styra och utvärdera en verksamhet inte bygger på de 
grundläggande förutsättningarna. Risken finns då att yrkesgruppens egna normer bryts 
ned, vilket kan leda till långsiktigt negativa konsekvenser (Anell, 1990b). 
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3.2 Styrsituationer 
 
Olika former för styrning av en verksamhet kan sägas pendla mellan renodlad 
beteendestyrning till renodlad resultatstyrning. Beteendestyrning innebär en direkt 
påverkan av beteende medan resultatstyrning syftar till att påverka resultatet. Att styra 
en verksamhet genom beteendestyrning innebär att de styrande måste besitta ingående 
kunskaper om transformationsprocesserna i produktionen, det vill säga hur inflöde av 
resurser omvandlas till utflöde. Denna styrform är lämplig att använda då 
organisationen verkar i en relativt stabil miljö och där det interna värdesystemet eller 
normer inte kan styra. (Brorström m.fl., 1998) 
 
Resultatstyrning kan anses som beteendestyrningens motsats och är därför lämplig när 
det råder goda förutsättningar att mäta resultatet men där kunskapen om 
transformationsprocesserna är dåliga. Denna styrform är relevant i situationer där 
verksamheten inte kan kontrolleras genom regler men lämpliga resultatmått finns att 
tillgå. (ibid.) 
 
Ouchi (1977) har utifrån dessa två renodlade styrformer skapat en modell (se figur 1.) 
som beskriver olika styrsituationer. De flesta organisationer tillämpar en kombination 
av dessa styrsituationer där en av dem tenderar att vara dominerande. Den enklaste 
verksamheten att styra blir den där det råder goda förutsättningar att mäta resultatet och 
kunskap om transformationsprocesserna finns. Under dessa förutsättningar är både 
resultat och beteendestyrning lämpliga som alternativ. (ibid.) 

 
 

Kunskap om orsakssamband 

Resultatens 
mätbarhet 

Bra 

Då ligt 

Finns Finns ej 

Beteende 
och/eller 
resultat 

 
Resultat 

 
Beteende 

 
Rituell 

 
Figur 1. Ouchis modell (Källa: Bearbetning av Brorström m.fl., 1998) 

 
Förutsättningarna för ekonomisk styrning av hälso- och sjukvården vilar, som tidigare 
behandlats, på en rad speciella karaktäristika. Med beaktande av den professionella 
aspekten framträder ledningens kunskapsunderläge, vilket försvårar en central planering 
av verksamheten. Den professionella aspekten innebär vidare att det är de professionella 
normerna som ger handlingsregler för den operationella verksamheten. Därigenom 
minskas möjligheterna att genom ett ekonomistyrsystem överföra handlingsnormer på 
de professionella yrkesutövarna. Den tjänsteproducerande aspekten innebär svårigheter 
att separera produktion av hälso- och sjukvård från dess konsumtion. Produktionen är 
immateriell till sin karaktär och kräver en hög grad av interaktion mellan vårdpersonal 
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och patienter. Dessa förhållanden kräver bland annat en stor frihet för personalen att 
anpassa verksamheten till situationens krav. Utifrån den icke-vinstsyftande aspekten 
framkommer att det finns svårigheter att operationalisera övergripande mål för 
verksamheten. Detta leder till mätproblem avseende en utvärdering av verksamhetens 
resultat. Vidare påverkar denna aspekt incitamentsstrukturen inom hälso- och 
sjukvården. (Anell, 1990b) 
 
Sammantaget medför den professionella aspekten att möjligheterna att utveckla 
kunskaper om transformationsprocesserna i produktionen är begränsade. Utöver detta 
innebär den icke- vinstsyftande aspekten i kombination med den tjänsteproducerande 
aspekten svårigheter att mäta verksamhetens resultat. Med utgångspunkt i detta 
resonemang hamnar hälso- och sjukvården nära den styrsituation som enligt Ouchis 
modell kan beskrivas som rituell styrning. (ibid.) 
  
Vid rituell styrning är den styrande hänvisad till ett agerande som denne antar vara bra 
utan att för den skull kunna avgöra om det är bra. (Brorström m.fl.,1998). Ledningen 
har dålig kunskap om transformationsprocessen samt små möjligheter att mäta 
resultatet. För att öka förutsättningarna för en god ekonomisk styrning och kringgå den 
osäkerhet som är förknippad med den rituella styrningen finns i princip två alternativ. 
Det första alternativet innebär att kunskaper om verksamheten utvecklas för att uppnå 
förutsättningarna för beteendestyrning. Det andra alternativet medför att 
beskrivningssystem för verksamheten och dess resultat- måste utvecklas i kombination 
med att ansvar delegeras till företrädare inom verksamheten. Detta alternativ benämns 
resultatstyrning (Anell, 1990b). Då uppsatsens syfte är att utröna hur resultatstyrning 
inom folktandvården fungerar kommer teorier förknippade med resultatstyrning att 
behandlas under de kommande avsnitten.  
 

3.3 Decentralisering 
 
Grundtanken bakom en decentralisering är att den ska gynna organisationen 
ekonomiskt. En effektivare organisation är målsättningen där ett utökat ansvar medför 
incitament till att hushålla med resurser. (Fridolf & Rydberg, 1995) 
 
Enligt ett vanligt förekommande synsätt kan decentralisering beskrivas som en 
förändring av organisationsstrukturen. Förändringen innebär att organisationen delas 
upp i divisioner eller enheter, som därigenom får ökad handlingsfrihet och ökade 
befogenheter när det gäller den operativa driften. Med en ökad handlingsfrihet följer 
som regel också ett utökat ansvar, framförallt för det ekonomiska utfallet. 
Genomgripande för decentralisering är att divisioner eller enheter är resultatenheter och 
att cheferna har resultatansvar. Det utökade ansvaret medför att resultatenhetschefen får 
befatta sig med rollen som en självständig företagsledare. Det är dock en 
rollbeskrivning med viss modifikation då skillnader föreligger gentemot den verkliga 
rollen. Skillnaden gentemot ”verkliga företagsledare” ligger i att de måste acceptera 
vissa inskränkningar i befogenheter när företagsledningen så önskar. Tanken bakom 
decentraliseringen är att resultatenhetscheferna ska ha självförtroendet att vid vissa 
tillfällen agera på egen hand, omdömet att söka råd vid andra tillfällen, och tillräckligt 
med sunt förnuft för att kunna skilja de två tillfällena åt. (Södergren, 1992) 
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Ett ökat helhetsansvar medför generellt sett ett ökat engagemang och en ökad 
tillfredsställelse i arbetet, vilket skapar ökad motivation och leder till högre 
produktivitet. Den ökade självständigheten kommer till uttryck genom att 
beslutsfattandet delegeras. Skälet till detta är att ingen centralt placerad person kan ha 
all information eller hantera mer än ett visst mått av information. Ledningens uppgifter i 
en decentraliserad organisation blir därmed att ange resultatkrav för enheten 
(Mintzberg, 1983). Mekanförbundet (1990) är av uppfattningen att en decentralisering 
innebär att ledningens pedagogiska roll blir viktig för att kunna ge personalen en 
helhetsbild av organisationen och förmedla organisationens mål. Det är emellertid inte 
enbart nödvändigt att kommunicera målen, det krävs även att de accepteras av 
personalen.  
 

3.3.1 Den lokala chefens roll i en decentraliserad organisation 

 
Decentraliseringsprocessen innebär att lokalt ansvariga chefer möts av stora 
förändringar i arbetsuppgifter och ansvarsprofil, dels nya kunskapskrav och ändrade 
rollförväntningar. Chefsrollen utvecklas i riktning mot ett kombinerat resultat- och 
verksamhetsansvar för den egna enheten (Södergren, 1992). Mekanförbundet (1990) för 
ett liknande resonemang när de låter påskina att den största förändringen för lokala 
chefer är resultatansvaret. Vidare skriver de att den traditionella ledarskapsrollen 
förändras från detaljstyrning till att utgöra en mer stödjande och utvecklingsinriktad 
funktion.  
 
Konsekvenser av den förändrade chefsrollen är att kunskap om företagsledning 
utvecklas på verksamhetsnivå och att operativt verksamhetsansvar och ekonomiskt 
ansvar integreras i det praktiska arbetet. Förändringen tenderar också att medföra att en 
växande andel långsiktigt strategiskt arbete kommer att äga rum på verksamhetsnivå. 
(Södergren, 1992) 
 
Södergren (1992) beskriver tre motsättningar i en enhetschefs arbete. 

- Att en ”rampljuseffekt” kan öka chefernas personliga risktagande.  
- Belöningar åtföljer inte det utökade ansvaret 
- Småföretagarliknelsen är alltför förenklad, vilket kan ge en känsla av 

rolloklarhet. 
 
Rampljuseffekten innebär att enhetscheferna möter en ökad uppmärksamhet från flera 
olika håll. Genom styrning mot uppsatta mål och datoriserad resultatmätning förbättras 
möjligheten för överordnade att kontrollera och utvärdera chefernas prestationer. 
Konsekvenserna blir att cheferna trots den ökade handlingsfriheten i hög grad kan känna 
sig övervakade. Även medarbetarna kan uppfatta enhetschefen som mer inflytelserik 
och därigenom öka sina förväntningar på att han/hon ska agera kraftfullt (Södergren, 
1992). Detta förhållande kan innebära att enhetschefen kläms mellan två parter vilket 
medför att konflikter kan uppstå. Enhetschefen befinner sig i en ”korseld av 
förväntningar både vad gäller vad han ska göra och hur han ska utföra det” (Brorström, 
2000, s 39). 
 
Trots ökade krav på chefsrollen arbetar enhetscheferna sällan under de förväntade och 
befogade arbetsförhållandena. Eftersom avsikten med decentralisering är att flytta ned 
ansvaret i hierarkin uteblir ofta befordran uppåt i hierarkin. Vidare stiger lönenivån 
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endast marginellt till följd av det utökade ansvaret. Däremot är resultatbonussystem 
vanliga. Ansvaret och kunskapskraven delegeras till verksamhetsnivå medan 
belöningarna till största delen fortfarande finns kvar i systemets topp. (Södergren, 1992) 
 
Småföretagarliknelsen kan approximativt tjäna som en beskrivning av en enhetschefs 
roll. Rollen som enhetschef innehåller dock vissa avvikelser från denna rollbeskrivning 
vilket kan medföra att chefen ges en känsla av dubbla budskap och oklarhet. En av 
anledningarna till dessa avvikelser är att enhetschefen i ökad utsträckning – liksom en 
småföretagare – förväntas hantera affärsrisken. Fastställda mål ska uppfyllas och 
ansvaras för, även om icke påverkbara förändringar i omgivningen, utom chefens 
kontroll drabbat verksamheten. Till skillnad från en ”riktig” småföretagare kan inte 
enhetschefen förfoga över vinsten, varken för eget bruk eller för att återinvestera i 
verksamheten som buffert mot kommande nedgångar. (ibid.) 
 
Ytterligare en anledning till att småföretagarliknelsen inte är fullständigt relevant är 
enhetschefens relation till andra enheter inom organisationen. Chefen förväntas att 
simulera och tillämpa marknadsmässiga relationer med andra enheter. Detta ska ske 
genom fingerade kund-/leverantörsförhållanden via interna marknader. Som kontrast till 
detta förväntas enhetschefer, att när så anses bäst för organisationen, samarbeta med 
andra enheter. Det egna resultatkravet och de marknadsmässiga relationerna måste 
därmed åsidosättas. (ibid.) 
 
Av ovanstående resonemang framgår att enhetschefens roll knappast kan betraktas som 
renodlad. Enhetschefen ställs inför en kluven situation där han/hon å ena sidan ska 
fungera som intern konkurrent och å andra sidan vara en samarbetande kollega. (ibid.) 
  

3.4 Resultatenheter 
 
Inom varje organisation finns ett antal ansvarsenheter. En ansvarsenhet kan definieras 
som en enhet inom en organisation som leds av en chef vilken är ansvarig för enhetens 
aktiviteter (Anthony & Govindarajan, 1998). För att producera prestationer (varor och 
tjänster) använder enheten olika insatsfaktorer, bland annat olika typer av material, 
arbetstimmar och tjänster. När insatsfaktorer används ådrar sig enheten kostnader, 
medan produktionen av prestationer innebär att enheten kan erhålla någon form av 
intäkt (se figur 2.) (Jansson & Paulsson, 1998). 
 

 
 

Insatsfaktorer Prestationer Aktiviteter 

(Kostnader) (Intäkter) 

 
Figur 2. Produktionsmodellen (Källa: Bearbetning av Jansson & Paulsson, 1998) 

 
Vid utformning av ansvarsenheter kan dessa bygga på olika ansvarsformer. Exempel på 
sådana är: kostnadsenhet, intäktsenhet, balansräkningsenheter, investeringsenhet och 
resultatenhet. (Brorström m.fl., 1998)  
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Valet av ansvarsform beror på vilka styrsignaler ledningen vill förmedla ut i 
organisationen och hur de avser att påverka beslutsfattandet i den operationella 
verksamheten (Jansson & Paulsson, 1998). Att styra ansvarsenheter som resultatenheter 
är ett sätt att ta tillvara decentraliseringens fördelar (Dermer, 1977). När organisatoriska 
enheter styrs som resultatenheter ansvarar de för skillnaden mellan intäkter och 
kostnader, det vill säga enhetens resultat. Detta innebär att enheten kommer att styras av 
hur mycket insatsfaktorer som används, samtidigt som hänsyn måste tas till hur många 
prestationer som kan säljas och priset på dessa (Jansson & Paulsson, 1998).  
 

3.4.1 Kriterier för resultatenheter 

 
För att en enhet inom en organisation ska kunna styras framgångsrikt som resultatenhet 
bör enligt Dermer (1977) ett antal kriterier föreligga: 
 
Enhetens verksamhet måste vara oberoende av verksamheten i andra enheter inom 
organisationen. Varje organisation består av enheter som i olika grad har integrerats till 
en helhet. Ju starkare denna integration är, desto svårare blir det för den enskilda 
enheten att påverka sina egna kostnader och intäkter, då dessa i större utsträckning 
påverkas och är beroende av andra enheter inom organisationen (Dermer, 1977). Om det 
finns ett starkt beroende mellan enheter inom organisationen ökar risken för att 
acceptansen för styrning med resultatenheter ska bli låg. Förklaringen ligger i att 
möjligheterna att påverka de egna kostnaderna minskar ju större beroende det finns 
mellan enheter inom en organisation. En acceptans av styrformen är viktigt, eftersom 
motstånd och ifrågasättande kan leda till att de önskade styreffekterna uteblir (Lindvall, 
1997). 
  
Chefen för enheten måste ges stor frihet när det gäller sammansättning av de 
produktionsfaktorer som ska användas i verksamheten. För att resultatansvaret ska 
fungera fullt ut gäller det att enheterna har största möjliga frihet vid sammansättningen 
av produktionsfaktorer. Viktigt är att ansvar och befogenheter följs åt. Enheter bör 
därför ges full frihet att fritt välja leverantörer, såväl interna som externa (Dermer, 
1977). Saknas sådan frihet ges inte heller något tryck mot interna leverantörer. Även 
möjlighet att disponera enhetens resultat och handlingsfrihet i personalfrågor är 
betydelsefullt för att resultatenheterna ska fungera fullt ut (Lindvall, 1997).  
 
Såväl insatsfaktorer som prestationer måste vara kvantifierbara, så att enhetens 
kostnader och intäkter kan identifieras. Styrning utifrån resultatenheter innebär ett 
ansvar för enhetens resultat, det vill säga skillnaden mellan intäkter och kostnader. Detta 
kräver att de verkliga kostnaderna kan identifieras och att ett meningsfullt pris kan 
sättas på prestationerna. Annars kan betydelsen av att mäta enhetens vinst ifrågasättas 
(Dermer, 1977). En rad möjligheter, vilka kan komplicera kvantifieringen av 
prestationerna finns. Bland annat förekommer en rad alternativa prissättningsmetoder 
som vardera är behäftade med olika för och nackdelar (Jansson & Paulsson, 1998). 
Dessa metoder kommer att presenteras översiktligt under avsnittet internprissättning.  
 
Högsta ledningen måste acceptera att chefen för resultatenheten fattar beslut i de 
dagliga aktiviteterna. Genom att beslutsfattandet delegeras till lägre nivåer inom 
organisationen förlorar den högsta ledningen till viss del kontrollen av den operativa 
verksamheten. Ledningen måste acceptera detta och tillåta chefen att fatta viktiga beslut 
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på denna nivå för att styrningen ska uppnå önskad effekt (Dermer, 1977). Detta medför 
att tillit måste kunna sättas till en uppföljning av enhetens resultat genom den 
ekonomiska rapporteringen (Anthony & Govindarajan, 1998). 
 
Organisationen måste ha ett informationssystem som ger olika beslutsfattare relevant 
underlag för beslutsfattande. Vanligtvis knyts informationssystem samman i större 
systemstrukturer. En uppdelning av verksamheten i resultatenheter innebär att mängden 
information som samlas på ett ställe blir begränsad. Detta leder till att mindre och 
enklare, men framförallt snabbare, informationssystem inom enheterna blir aktuella. 
Dessa mindre informationssystem bör emellertid integreras i större systemstrukturer så 
att utbyte av information kan ske på ett flexibelt sätt (Axelsson, 1998). 
Informationssystemet måste utformas så att såväl ledning som beslutsfattare på lokal 
nivå har tillgång till relevant information (Dermer, 1977) 
 
Cheferna för resultatenheterna måste ha kompetens att behärska det ansvar som 
styrningen medför. Ett resultatansvar medför att chefen för enheten har ett större ansvar 
jämfört med andra ansvarsformer, som exempelvis vid kostnadsansvar. Detta ställer 
höga krav på chefens kompetens. I fall den ekonomiska kompetensen inte är tillräcklig 
kan resultatansvaret medföra att arbetet tar mycket tid i anspråk och utförs mekaniskt 
(Jansson, 1994). Med anledning av att det ekonomiska ansvaret riskerar att bli 
tidskrävande kan konflikter uppstå mellan professionella och ekonomiadministrativa 
åtaganden (Brorström, 2000). Vidare kan en bristande kunskap hos chefen innebära att 
denne inte förstår att enhetens prestationer utvärderas utifrån det bidrag som enheten ger 
till verksamhetens totala resultat och att de beslut som fattas måste baseras på denna 
grund. I fall en sådan insikt saknas föreligger en risk att chefen i första hand ser till 
enhetens bästa och att detta sker på bekostnad av verksamheten som helhet (Dermer, 
1977). 
 
Den som ansvarar för en resultatenhet bör i stor utsträckning ha möjlighet att påverka 
enhetens kostnader och intäkter (Anthony & Govindarajan, 1998). Ett genomgående 
tema i många av de ovanstående kriterierna och en fråga av stor vikt är just vilken syn 
som ska tillämpas på resultatansvaret. Ett betraktelsesätt är att resultatansvaret enbart 
ska omfatta påverkbara kostnadsposter. Enheten blir därigenom inte ansvarig för den del 
av det ekonomiska resultat som ligger utanför enhetens möjligheter att påverka. Denna 
princip kallas påverkbarhetsprincipen. Nackdelen med metoden är att viss möjlighet till 
att undgå ansvar finns, vilket gör att nödvändiga effektivitetshöjande förändringar kan 
utebli. Den motsatta principen benämns ansvarighetsprincipen och kännetecknas av ett 
fullständigt resultatansvar oavsett hur resultatet kommit till. Enheten blir således 
ansvarig även för poster utanför den egna kontrollen. Ytterligare en fråga som dyker 
upp i sammanhanget är hur enhetens resultat ska hanteras. Ska ett över- eller underskott 
påverka enhetens ekonomiska medel under kommande verksamhetsår eller ska en 
återföring av resultatet göras mot organisationen som helhet? Denna fråga bör vara 
besvarad för att undvika konflikter mellan ledning och enhetschefer (Brorström m.fl., 
1999). 

3.4.2 Styrmodellens styrkor och svagheter 

 
En indelning i resultatenheter är ett effektivt verktyg för att styra stora organisationer. 
Anledningen är att det kan vara svårt för ledningen att överblicka och förstå alla delar i 
en stor organisation. Genom en indelning i mindre, självständiga organisatoriska 



TEORETISK REFERENSRAM 

 

 
 

15 

enheter blir organisationen mer hanterbar (Dermer, 1977). Då beslut rörande den 
operationella verksamheten delegeras till lägre nivåer behöver ledningen inte ägna tid åt 
att styra de dagliga aktiviteterna inom organisationen. Detta frigör resurser för 
ledningen att ägna mer tid åt frågor av övergripande karaktär, såsom strategisk 
planering och koordinering av verksamheten. (Dermer, 1977). Förutsättningarna att 
styra organisationen förbättras, då en indelning av organisationen i resultatenheter 
innebär klarare beslutsbefogenheter, med en god koppling mellan ansvar, befogenheter 
och utvärdering (Södergren, 1992). 
 
Decentralisering av beslutsfattandet genom resultatenheter kan medföra att kvaliteten på 
beslut rörande den operationella verksamheten förbättras (Anthony & Govindarajan, 
1998). Detta eftersom beslutsrätten angående verksamhetens dagliga aktiviteter 
delegeras till den lägre organisationsnivå, där relevant och lättillgänglig information 
rörande den operationella verksamheten finns (Brorström, 1995). Vidare innebär en 
decentralisering att snabbheten i beslutsfattandet ökar genom att besluten inte behöver 
”ta en omväg” via en högre organisatorisk nivå. Organisationen blir därigenom mer 
flexibel och kan snabbare anpassa sig till förändringar i omgivningen. Då enhetschefen 
är ansvarig för enhetens alla aktiviteter och enhetens resultat ges han/hon även 
incitament till att fatta mer ansvarsfulla beslut (Dermer, 1977). 
 
Den decentralisering som styrmodellen innebär anses medföra att kostnadsmedvetande 
och lönsamhetstänkande på verksamhetsnivå utvecklas. Genom en bättre och i ökad 
utsträckning mer komplett information om vad som styr lönsamheten och hur 
kostnaderna kan påverkas ges lokala chefer och personal ett incitament att genomföra 
besparingar. (Södergren, 1992) 
 
Den högsta ledningen måste acceptera att den förlorar viss kontroll i och med att 
beslutsfattande överlåts till lägre nivåer inom organisationen. Istället för att styra dessa 
direkt måste de lita till den ekonomiska information som de erhåller från de lokala 
cheferna (Anthony & Govindarajan, 1998). Det är därför av största vikt att enhetschefen 
har förståelse för att enheten utvärderas utifrån det resultat den bidrar med till 
organisationen som helhet. Risken finns annars att enhetschefen fattar beslut där 
han/hon sätter enhetens egenintresse före organisationens bästa (Dermer, 1977). 
 
Vidare ger resultatmåttet svaga incitament till långsiktigt lönsamhetstänkande. Genom 
en kortsiktig utvärdering och fokusering på enheternas resultat finns en risk att det 
långsiktiga utvecklingsperspektivet inte prioriteras. För att kunna rapportera en hög 
lönsamhet kan chefen för en resultatenhet exempelvis underlåta att satsa på utbildning 
av personalen, vilket kan få konsekvenser för organisationens överlevnadsmöjligheter i 
det långa loppet. (Anthony & Govindarajan, 1998) 
 
En organisation har oftast ett flertal viktiga mål, vilka inte kan kvantifieras och 
beskrivas i ekonomiska mått. Hänsyn måste tas till ett antal icke-ekonomiska faktorer, 
som till exempel personalens tillfredställelse och miljöpåverkan. I vissa fall kan det till 
och med vara så att dessa mål måste gå före de ekonomiska målen. Resultatmåttet som 
enda utvärderingsgrund kan följaktligen inte mäta uppfyllelsen av organisationens 
samtliga mål. (Dermer, 1977) 
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3.4.3 Resultatenheter inom offentlig sektor 

 
Inom den offentliga sektorn finns en rad speciella förutsättningar som gör att 
resultatenheter inte kan tillämpas på samma sätt som inom det privata näringslivet. 
Friheten för den enskilde chefen att styra påverkas av en rad begränsningar: andra 
beslutar om priset på prestationerna, målgruppen är bestämd, den säljande enheten har 
en skyldighet att sälja och att det finns ett ständigt hot om andra former av 
interventioner som påverkar resultatenheten. (Brorström m.fl., 1999) 
 
I huvudsak kan resultatenheter inom offentlig sektor utformas på två sätt. En åtskillnad 
mellan fiktiva resultatenheter och verkliga resultatenheter kan härvid göras. I den 
fiktiva resultatenheten finns inget fullständigt samband mellan intäkter och kostnader. 
Detta beror på att enhetens intäkter erhålls genom ett schabloniserat anslag. Anslaget 
tilldelas enheten som resultat av budgeteringsförhandlingar med överordnad 
organisatorisk nivå. Enheten har emellertid i begränsad utsträckning även egna intäkter. 
Beskrivningen av enheten som resultatenhet innebär för den fiktiva resultatenheten en 
tydlig redovisning av kostnader, en tydlig redovisning av hur dessa har finansierats samt 
en fokusering på resultatet. Genom tillämpning av en fiktiv resultatenhet tydliggörs den 
centrala, resursfördelande enhetens åtagande gentemot den underordnade enheten. Den 
underordnade verksamhetens uppdrag är att klara av att bedriva verksamheten inom det 
bidrag som den erhållit. En kraftfull ekonomistyrning är följaktligen utmärkande för den 
fiktiva resultatenheten. (ibid.) 
 
Emellertid finns nackdelar med denna kraftfulla styrning då den kan leda till att enheten 
blir kontraproduktiv. I situationer då kostnaderna för att producera tillkommande 
prestationer är högre än de intäkter som dessa förväntas inbringa är det inte lönsamt för 
enheten att utföra fler prestationer. Detta medför att enheten kan välja att inte utföra 
prestationerna för att undvika att uppvisa ett negativt resultat. Ju mindre enheten 
producerar, desto bättre blir resultatet. För att motverka denna kontraproduktivitet och 
för att möjliggöra en bedömning av enhetens verksamhet behövs kompletterande 
analyser av prestationerna och dess kvalitet (ibid.). Ett tänkbart fall av 
kontraproduktivitet är att en klinik inte ger patienten den behandling som krävs i syfte 
att kunna uppvisa ett gott resultat. För att motverka detta fenomen kan analyser av 
enhetens kvalitativa vårdresultat vara nödvändiga. 
 
I den verkliga resultatenheten påverkas intäkterna av den volym som produceras. 
Intäkterna kan antingen komma från externa köpare eller vara en vidarefördelning av 
organisationens gemensamma intäkter. Om det rör sig om en vidarefördelning så 
erhåller enheten ersättning per prestation, inte via en schablonersättning som vid en 
fiktiv resultatenhet. Genom att samtliga intäkter relateras till prestationer fokuseras 
enhetens prestationer. På så vis ges enheten incitament att prestera mer och därigenom 
ökar även produktiviteten. I denna modell inryms således ett mått på produktiviteten 
och risken att enheten blir kontraproduktiv elimineras. Dock kan en kontroll av 
prestationernas kvalité fortfarande vara nödvändig, åtminstone då en monopolliknande 
situation föreligger eller när kundens bedömning inte kan anses som tillräckligt 
tillförlitlig för att acceptabel kvalité ska säkerställas. Förklaringen är att en fokusering 
på produktivitet kan leda till att prestationernas kvalité kommer i andra hand. (ibid.) 
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3.5 Internprissättning 
 
Decentraliserade organisationer är i behov av administrativa styrsystem för att lösa 
problem med samordning och kontroll. Ett sätt att angripa dessa problem kan vara att 
utforma ett internprissystem där olika enheter inom organisationen får betala för att 
utnyttja andra enheters tjänster. (Arvidsson, 1971) 
 
Enligt Andersson och Hansson (1984) är det av stor vikt att interprissystemets 
utformning och omfattning anpassas till de rådande förutsättningarna för 
organisationen. Internprissystemet som ett delsystem inom organisationen måste bland 
annat ta hänsyn till andra delsystem. Dessa system kan utgöras av organisationens 
grundläggande verksamhet, personal, teknologi och kommunikations- och 
ledarstrukturer. Det är av stor vikt att systemen förstärker och stödjer varandra. Risk 
finns annars att delsystemen påverkar varandra negativt. 
 
Resursallokeringsperspektivet är det internprisproblem som ägnats mest intresse. 
Svårigheten ligger i att utforma ett internprissystem som bidrar till att organisationens 
sammantagna resurser utnyttjas optimalt. Decentralisering innebär att allokeringsbeslut 
ska fattas på lokal nivå av lokala beslutsfattare. Dessa har onekligen den bästa 
detaljinformationen men saknar helhetsperspektivet. Risken är att beslutsfattandet blir 
suboptimalt med tanke på att lönsamhetsansvar lätt kan leda till att egenintresset sätts 
före organisationens bästa. (ibid.) 
 
Avgörande för huruvida en god resursallokering ska uppnås är hur värdet på en 
prestation kan fastställas. Det värde som sätts blir avgörande för vilken 
kostnadsinformation köparen får som underlag till sina beslut. Internpriset förväntas 
fungera som en marknadsmekanism och köparna förutsätts reagera och agera på 
internprissättningens signaler. De effekter som främst anses som eftersträvansvärda är 
bland andra att köparna tvingas till värdering av prestationen utifrån dess kostnad. Detta 
åstadkoms genom att utnyttjandet innebär en minskning av finansiella resurser för 
köparen. En andra positiv effekt som internprissättning medför är att köparen genom 
ifrågasättande av köp kan påverka säljaren till en effektivare produktion och ändrat 
produktutbud. (ibid.) 
 
Det finns ett stort antal metoder för att fastställa vilket värde som en given prestation 
ska ges. Dessa metoder är var för sig behäftade med en rad antal för- och nackdelar. 
Grovt kan de delas in i marknadsbaserade priser och kostnadsbaserade 
prissättningsmetoder. (Arvidsson, 1971) 
 

3.5.1 Marknadsbaserade priser 

 
Ett av resultatstyrningens huvudsyften är att utsätta olika enheter för konkurrens. 
Konkurrensen stimulerar individer till lönsamhetstänkande och rationella beslut. 
Marknadsbaserade priser bidrar till att skapa ett pristryck på olika enheter, vilket medför 
att en enhet kostnadsmässigt tvingas hålla jämna steg med övriga producenter. (ibid.) 
 
Rådande marknadspris innebär att internpriset sätts lika med marknadspriset och är 
därför relativt enkelt att fastställa. En förutsättning är emellertid att det finns en extern 
marknad med ett etablerat marknadspris. Nackdelen är att marknadspriset kan bli 
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missledande då den tillverkande enheten har överkapacitet. Dessutom kan problem 
uppstå då vissa marknader har ett fluktuerande pris. Vid bokslut måste internvinster 
elimineras vilket kan vara både resurs- och tidskrävande. (ibid.) 
 
Uppskattat marknadspris kan tillämpas i de fall en identisk produkt inte finns på 
marknaden. Denna metod innebär att ”marknadspriset” bestäms utifrån priset på 
liknande produkter. Fördelen med denna metod är att det uppskattade priset ofta utgör 
ett relevant underlag för planering. Vidare erhålls en rättvis och objektiv värdering av 
enheternas resultat. Argument mot denna metod finns, bland annat är de prislistor på 
vilka uppskattningarna baseras ofta missvisande, eftersom dolda rabatter förekommer. 
Risk finns även att enhetscheferna genom upptrissade priser försöker tjäna pengar på 
varandras bekostnad. Dessutom föreligger risk för stor oenighet beträffande beräkning 
av ”marknadspriset” med konflikter som följd. Det kan även uppstå oenighet om vad 
som egentligen är jämförbara produkter eller tjänster. (ibid.) 
 
Internpris baserat på bedömt pris hos en effektiv extern producent kan komma i fråga 
när det varken finns någon extern marknad för produkten eller tjänsten och inte heller 
några likartade varor/tjänster att härleda ett marknadspris ifrån. Företaget konstruerar 
istället ett internpris med utgångspunkt från känd teknologi eller kända avkastningskrav 
hos en tänkt, effektiv extern leverantör. För- och nackdelarna är desamma som för ett 
uppskattat marknadspris. (ibid.) 
 

3.5.2 Kostnadsbaserade priser 

 
I de fall ett marknadspris inte finns tillgängligt kan internpriser baseras på olika 
produktionskostnader. En förutsättning för att kostnaden ska kunna användas som bas 
för prissättningen är att den kan identifieras. Kostnadsbaserade priser sätts ofta på en 
nivå understigande rådande marknadspris för att stimulera internhandel och därmed 
undvika ledig kapacitet inom organisationen. En strävan att inte realisera några 
internvinster vid försäljning är också en avsikt med ett pris understigande rådande 
marknadspris. (ibid.) 
 
Internpris baserat på marginalkostnad används eftersom prisvärderingen styr 
användningen av resurser på ett för helheten – på kort sikt och i en given avgränsad 
situation – optimalt sätt. Köpande enhet ges även underlag för att bedöma om internt 
eller externt köp är bäst för organisationen. Nackdelarna är bland annat att metoden inte 
ger levererande enhet något incitament att öka effektiviteten. (Andersson & Hansson, 
1984) 
 
Vid en tillämpning av internpris baserat på tillverkningskostnad får den levererande 
enheten sina kostnader täckta, men gör inte någon vinst på handeln. 
Tillverkningskostnaden visar vilken kostnad som mottagaren måste kunna bära för att 
prestationen ska vara långsiktigt lönsam att tillhandahålla. Argument mot metoden är att 
den inte motiverar leverantören att rationalisera då kostnaderna automatiskt täcks av 
priset. Dessutom kan leverantören visa missnöje och ovilja till internleverans om denne 
har resultatansvar genom att denne tvingas att avstå vinstmöjligheter på en del av sin 
kapacitet. (ibid.) 
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4. EMPIRI 
 
Under detta avsnitt presenteras inledningsvis folktandvårdens organisering inom 
Norrbottens läns landsting och dess finansiering översiktligt. Därefter följer en 
redovisning av resultatet från de fyra intervjuer som genomförts. 
 

4.1 Folktandvårdens organisation och dess finansiering 
 
Folktandvårdens organisering 
Det finns i dagsläget trettiotre allmäntandvårdskliniker, tretton annexkliniker, åtta 
specialistenheter, en samhällsodontologisk enhet, sex klinikanknutna tandtekniska 
laboratorier och ett tandtekniskt centrallaboratorium. Som samordnande enhet finns 
folktandvårdens kansli (stab). Vid allmäntandvårdsklinikerna bedrivs bastandvård för 
barn och vuxna. Annexklinikerna finns i glesbygdsområden och fyller samma funktion 
som allmäntandvårdsklinikerna. Skillnaden är att dessa är bemannade endast en eller två 
dagar per vecka av personal från någon av basklinikerna. De stora 
verksamhetsområdena inom specialisttandvården är tandreglering (främst för barn) och 
protetik. De tandtekniska laboratorierna servar tandvårdsverksamheterna med 
tillexempel tandregleringsapparater, brokonstruktioner, tandkronor och tandproteser. 
 

D ivis ion Folktandvård

Stab

Bet t fys io log i
Endodont i
Parodonto log i
Pedodon t i
Protet ik
Samhä l l sodon t
Tandreg le r ing

Spec ia l i s t tandvård

33 Huvudk l in iker
13 Annexk l in iker
  6  Tand tekn  lab

A l lmän tandvård Cent ra l labora tor ium

Div is ionschef

 
 
Verksamhetens finansiering 
Allmäntandvårdsklinikerna, som vi valt att koncentrera oss på, finansieras med 
landstingsersättning (skattemedel), patientavgifter och statlig försäkringsersättning. 
 
Barntandvården inom allmäntandvården finansieras genom den landstingsersättning 
som folktandvården tilldelas. Detta anslag fördelas vidare till de enskilda klinikerna 
utifrån en kostnadsberäkning baserad på i huvudsak arbetad tid för de olika 
personalkategorierna. Utifrån den kostnadsberäkning som görs fastställs två belopp där 
klinikerna ersätts med 252 kronor per barn i åldern 0-2 år och 982 kronor per barn i 
åldern 3-19 år inom klinikens upptagningsområde 
 
Vuxentandvården finansieras genom den tandvårdsersättning som fastställs av staten 
och den patientandel (tandvårdstaxan) som fastställs av landstingsfullmäktige. 
Tandvårdstaxan består av ca 100 åtgärdskoder för olika behandlingsåtgärder. 
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Tandvårdsersättning lämnas enligt förordningen om tandvårdstaxa med ett fast belopp 
till vårdgivaren för varje utförd åtgärd. För bastandvård (enligt definition i 
tandvårdstaxan) lämnas tandvårdsersättning med ett grundbelopp för varje åtgärd. För 
personer som har ett långvarigt och väsentligt ökat behov av tandvård lämnas ersättning 
med dubbelt grundbelopp. 

4.2 Intervju med Holger Bodlund, ekonomichef folktandvården. 
 
Bodlunds huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar budgetering och uppföljning på 
koncernnivå. En stor del av tiden ägnas till ekonomiska diskussioner med klinikchefer 
kring ekonomiska spörsmål. 
 
Resultatstyrningens syfte och konfliktsituationer inom modellen 
Resultatstyrningen har funnits i cirka tio år. Syftet med styrningen är enligt Bodlund att 
betona ekonomin i verksamheten. Han anser att resultatansvaret har medfört ett 
kostnadseffektivt tänkande hos klinikcheferna. Detta menar Bodlund märks bland annat 
genom att klinikcheferna är medvetna om vikten att planera den intäktsgenererande 
tiden för vårdpersonalen. 
 
Även om styrningen ger en stark fokusering på ekonomi och kostnadseffektivitet så 
menar Bodlund att tandvårdens främsta prioritet är att förbättra befolkningens tandhälsa. 
Kritik framförs ibland av klinikcheferna där de menar att tandvårdsledningen tenderar 
att fokusera för mycket på det ekonomiska resultatet med följd av att de känner sig 
alltför styrda av det. Vid ekonomidiskussioner med tandläkare och klinikchefer betonar 
Bodlund därför att ledningen inte har för avsikt att stressa tandläkarna i deras 
yrkesutövning. Detta eftersom en arbetssituation under stor ekonomisk press kan leda 
till att kvalitén på tandvården riskerar att bli lidande. 
 
Bodlund anser att det inte finns några allvarliga konflikter mellan ledningen och 
klinikcheferna på grund av att ekonomisk hänsyn måste tas. Detta är konsekvensen av 
att nödvändigheten av ett samarbete är inbyggt i allt vad organisationen företar sig, 
alltifrån samarbetet på ”golvet” till kontakter med de som har det övergripande 
samordningsansvaret för verksamheten. Inom organisationen prioriteras ett samarbete 
för att hitta lösningar som främjar en förbättring av den allmänna tandhälsan. 
 
Bodlund tycker att klinikcheferna är genomgående mycket ambitiösa i sina roller. Har 
kliniken ett underskott och full personalstyrka strävar de efter att hitta lösningar för att 
åtminstone få en förklaringsbild till varför det inte går ihop. Det är viktigt att orsakerna 
till ett negativt resultat kan spåras eftersom klinikcheferna annars kan uppleva 
resultatansvaret som mycket stressande och betungande. I detta avseende menar 
Bodlund att fördelen med resultatansvaret framträder. En analys av varför en klinik inte 
uppvisar ett tillfredställande resultat identifierar klinikens svaga punkter och lämpliga 
åtgärder kan vidtas. En analysmodell finns utarbetad för att en kliniks resultat ska kunna  
jämföras med andra kliniker i form av ekonomiska mått och nyckeltal. 
 
Ett specifikt problem med resultatenhetsstyrningen inom folktandvården är 
tandläkarbristen. Detta problem medför att många nyutexaminerade tandläkare måste 
rekryteras. Då dessa inte besitter den erfarenhet som krävs för att vara lika effektiva och 
intäktsbringande som en tandläkare med många år inom yrket kan finansieringsproblem 
uppkomma. 
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Klinikchefens möjlighet att påverka resultatet 
Landstingsfullmäktige fastställer patientandelen av tandvårdstaxan. Dessförinnan har 
tandvårdsförvaltningen lämnat ett beredningsunderlag till landstingsfullmäktige. 
Underlaget tas fram i en process där beräknade kostnadsökningar genomlyses och 
sammanställs. Kostnadsökningarna översätts till en prognos för taxeutfallet (en 
uppskattning av vilka behandlingar som kommer att genomföras och vilka intäkter de 
förväntas ge). Vid prognostiseringen är föregående års intäktsutfall ett väsentligt 
underlag, liksom en uppskattning av den intäktsvolym som förväntas det kommande 
året. Slutligen ger detta en procentsats som ligger till grund för en eventuell höjning av 
tandvårdstaxan. Bodlund talar om att nivån på tandvårdstaxan dessutom diskuteras 
kontinuerligt med klinikerna, framförallt för att taxans pris ska vara anpassat till den 
vårdtid som åtgår för att utföra en tandvårdsåtgärd. 
 
Den enskilda kliniken har inte befogenhet att fritt välja vilka leverantörer som ska 
anlitas. Detta styrs istället centralt av den inköpsenhet som leder upphandlingen med 
leverantörer enligt lagen om offentlig upphandling. Denna upphandling sker dock i 
samråd med en upphandlingsgrupp som består av olika personalkategorier samt 
representanter från ledningen. Dessa har till uppgift att testa utrustning och material 
samt att bedöma huruvida utrustningen och materialets kvalité är tillfredställande. 
Vidare finns en rad kravspecifikationer som produkterna ska leva upp till, bland annat i 
fråga om miljöaspekter, kvalité och pris. Dessa ställs upp av tandvården i samarbete 
med inköpsenheten. Klinikpersonalen ges också möjlighet att förslå produkter som kan 
vara av speciellt intresse och som då oftast får genomgå någon form av klinisk test inom 
organisationen. 
 
Enligt Bodlund finns verksamhetsgemensamma kostnader med i varje kliniks resultat. 
Dessa utgörs av bland annat internräntor och avskrivningar som bokas upp på klinikerna 
under särskilda konton. Utbildningskostnader bokförs initialt på ett gemensamt 
kostnadsställe. Andra gemensamma kostnader omfattar kansliets kostnader och 
kostnader för den samhällsodontologiska avdelningen. Alla dessa kostnader fördelas på 
klinikerna löpande under året (månadsvis). Fördelning sker i proportion till föregående 
års bruttokostnad. Andelen uppgår till ca 4 - 5 % av bruttokostnaden. 
 
Varken under- eller överskott påverkar klinikens resultat nästkommande år. Vid ett 
resultat för hela förvaltningen som överstiger nollresultat följer förhandlingar på 
koncernnivå med landstingets centrala ekonomienhet. Vid dessa förhandlingar måste 
tandvårdsförvaltningen motivera varför ett överskott ska få behållas. Den del av 
överskottet som folktandvården får behålla används främst för att förstärka klinikernas 
investeringsbudget. Förhandling sker även vid ett underskott, där 
tandvårdsförvaltningen kan reducera detta genom att komma med en förklaring till 
orsaken. Förhandlingarna angående hanteringen av resultatöverskott är därför mycket 
viktiga eftersom tandvårdsförvaltningen i dessa kan säkerställa att investeringsbehovet 
täcks och rationaliseringar kan genomföras. 
 
Diskussioner har förts kring olika belöningssystem, bland annat lönepremier till de 
enheter som uppvisar ett gott resultat. Detta har dock upplevts som problematiskt 
eftersom lönehanteringen sker centralt av landstinget. Dessutom betraktas 
koncernkänslan som mycket viktig. Bodlund menar att ett belöningssystem som innebär 
att vissa enheter belönas och andra i princip bestraffas kan försvaga denna 
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koncernkänsla. Vidare kan ett sådant belöningssystem medföra att fokuseringen på att 
förbättra både tandvårdens kvalité och befolkningens tandhälsa försvagas. 
 
Förmedling av ekonomisk information mellan ledningen och klinikchefen 
Enligt Bodlund kan kansliet liknas vid en redovisningsbyrå för mindre företag, med 
uppgift att tillhandahålla månatliga sammanställningar av det ekonomiska utfallet för 
respektive klinik. Genom ett återrapporteringssystem redovisar de enskilda klinikerna 
sin syn på resultatet till tandvårdens ledning. Av särskilt intresse är att övervaka de 
kliniker som går med minusresultat. Klinikens bassystem, som i dag främst hanterar 
tandvårdstaxan, är utformat så att intäktssidan kan följas momentant av respektive 
enhetschef. Kostnadssidan är oftast mycket homogen. Personalkostnaden motsvarar ca 
70 - 75 % av kostnadsvolymen och är därför mest intressant att följa i kostnadsbilden. 
 
Budgeten fungerar som ett planeringsinstrument med syfte att kontrollera den totala 
volymen för koncernen. Budgetuppföljningen är utformad så att utfallet för varje konto 
kan utläsas, dock utformas budgeten utifrån de mest centrala kontogrupperna. Den 
väsentliga uppföljningen på kliniknivå är uppföljning av det verkliga resultatet, 
kostnader minus intäkter, på samma sätt som ett privat företag. Vid de månadsvisa 
uppföljningarna fokuseras inte på utfallet mot budget utan på enhetens nettoutfall i 
verkliga kostnader/intäkter. På så sätt får klinikchefen en indikation på hur 
verksamheten utvecklar sig ekonomiskt 
 
Internhandel 
Genom åren har olika former av internersättningssystem förekommit. Det har dock 
aldrig utformats så att allmänklinikerna ålagts att betala för de tjänster som de erhåller 
från specialistkliniker. Bodlund menar att detta skulle påverka verksamheten på ett 
felaktigt sätt. Inom andra landsting där internprissättningssystem tillämpats har 
hälsofokuseringen fått stå tillbaka för prisfokusering. Dessutom varierar hälsotillståndet 
i olika delar av länet, med följden att vissa allmäntandvårdskliniker skulle belastas med 
en icke rättvis del av kostnaderna för specialisttandvård. 
 

4.3 Intervju med Åke Hellström, klinikchef Bergnäset 
 
Beskrivning av kliniken 
Enheten bedriver tandvård för barn och vuxna samt i viss utsträckning uppsökande 
informationsverksamhet. Kliniken fungerar även som utvecklingscentra för IT inom 
tandvården. Kliniken har i dagsläget tretton anställda. Förutom det ekonomiska ansvaret 
och tjänstgöringen som tandläkare är Hellström landstingets systemansvarige för IT-
system inom tandvården. Den administrativa delen av tjänsten, som innefattar 
ekonomiskt ansvar och IT-ansvar uppgår till ungefär fyrtio procent av den totala 
tjänsten. 
 
Konfliktsituationer inom styrmodellen 
Hellström anser att det inte finns något stort motsatsförhållande mellan medicinska 
hänsynstaganden och en fokusering på ekonomin. Han menar att det som enheten jobbar 
för är att ge en långsiktigt effektiv vård. Genom att bedriva verksamheten på ett 
rationellt sätt blir ekonomin god vilket i slutändan kommer patienten till godo. Enheten 
har idag ett starkt patienttryck som innebär att en effektiv vård måste bedrivas för att 
tillgodose det vårdbehov som finns. Ett problem kan dock enligt Hellström vara 
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patienter som uteblir från bokad tid ett flertal gånger, tillexempel barn vilka de är 
skyldiga att kalla. I detta fall kan de tvingas vänta till nästa år i fall de inte hör av sig. 
Detta eftersom uteblivna patienter medför att produktionen stannar upp och att 
resurserna inte utnyttjas maximalt. En bidragande orsak till att etiska konflikter sällan 
uppstår beror på att tandvården arbetar efter en princip som kallas ”elective care”. 
Denna princip innebär att kliniken ska fungera som patientens rådgivare. Kliniken 
erbjuder patienten det utbud av tjänster som finns på marknaden. Sedan är det upp till 
patienten att i samråd med praktiserande tandläkare bedöma vilken vård som denne 
anser sig ha behov av. Principen medför att avvägningen mellan medicinsk behandling 
och ekonomi i stor utsträckning överförs till patienten. 
 
När det gäller det administrativa arbetet anser Hellström att det finns tidsmässiga 
konflikter. Ibland får han rycka in för att göra akuta behandlingar. Det administrativa 
arbetet får då stå tillbaks eftersom patienterna alltid kommer i första hand. 
 
En annan konfliktsituation är att vara arbetsgivarrepresentant samtidigt som han är 
personalens medarbetare och kamrat. Hellström menar att det är mycket lättare att 
känna solidaritet med medarbetarna än med företagsledningen eftersom de är mycket 
närmare. 
 
Styrmodellens inverkan på effektiv resurshushållning 
Hellström menar att resultatansvaret visserligen har medfört att verksamheten 
genomsyras av en viss grad av kostnadsmedvetande. Hellström uppfattar dock inte att 
han ställs till svars för klinikens resultat personligen. ”Jag har aldrig kommit i den 
situationen att någon kommit och klappat mig på axeln och undrat vad jag sysslar med.” 
Vidare har det faktum att under- och överskott inte belastar eller tillförs kliniken en 
tendens att minska betydelsen av att nå upp till det uppsatta resultatet. Enligt Hellström 
så skulle det definitivt vara mer stimulerande att få arbeta under en ekonomisk styrning 
där ekonomiska överskott får disponeras av kliniken. Genom att kliniken inte får 
disponera beloppet ges inga incitament till effektivitet. Det största incitamentet till 
effektivitet är idag det patienttryck som finns, eftersom efterfrågan är större än det utbud 
kliniken är kapabel att erbjuda. 
 
När det gäller barntandvården menar Hellström att incitamenten till att hushålla med 
resurser är en aning speciella. Eftersom barntandvården finansieras genom en 
schabloniserad ersättning som är befolknings- och hälsobaserad tjänar kliniken på att 
utföra mindre vård. Då fokus ligger på en bra vård menar Hellström att kliniken ändå 
utför den barntandvård som krävs. 
 
Klinikchefens möjlighet att påverka resultatet 
Hellström menar att han har inflytande över kostnader när han beslutar vilka inköp som 
är nödvändiga. Lagen om offentlig upphandling verkar dock begränsande på 
möjligheterna att välja vilken leverantör som ska anlitas. Kliniken måste hålla sig till de 
företag landstinget har avtal med när det gäller inköp av förbrukningsmaterial. Däremot 
kan kliniken fritt välja leverantör för produkter som ej tidigare upphandlats.  
 
Personalen utgör den största kostnaden, men kliniken är så pass slimmad att en 
minskning av personalstyrkan endast skulle medföra en minskning av intäkterna. ”Det 
kostar mer än det smakar att ta bort någon.” Hellström har befogenhet att anställa 
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personal i samråd med de fackliga representanterna. Om de inte kommer överens kan de 
fackliga representanterna begära centrala överläggningar. 
 
Hellström talar om att kliniken har vissa verksamhetsgemensamma kostnader för 
administration. Detta i form av de tjänster som kansliet tillhandahåller. 
 
När det gäller intäktssidan anser Hellström att han kan påverka denna genom att styra 
hur arbetet bedrivs, det vill säga vilka metoder som används vid behandling och hur 
arbetet fördelas. Genom ett effektivare arbete kan intäkterna ökas. Vidare kan intäkterna 
påverkas vid fastställandet av tandvårdstaxan. Denna bestäms visserligen av en central 
arbetsgrupp, som kalkylerar på prissättningen av vårdtjänsterna för att få 
kostnadstäckning. De enskilda klinikerna kan dock påverka taxan genom att framföra 
sina åsikter gällande prissättningen. 
 
Klinikchefens ekonomiska kunskaper 
Hellström anser att han har den kompetens som krävs för att behärska det ekonomiska 
ansvaret. Dessa kunskaper har han dock i huvudsak skaffat sig på eget initiativ. 
 
Tillgång och användning av ekonomisk information 
Intäktsinformation finns tillgänglig lokalt online och kan tas upp när som helst. 
Kostnadsinformation kan däremot inte följas dagligen, men behovet att följa 
kostnadsutvecklingen anser Hellström vara litet. Detta eftersom den allra största delen 
av kostnaderna är förutsägbara. Kliniken rapporterar veckovis till kansliet som 
sammanställer informationen månadsvis. Varje kvartal får kliniken en 
uppföljningsrapport som den sedan får kommentera. 
 
Internhandel 
Hellström uttrycker det så att det i vissa fall sker en omföring av kostnader via 
bokföringsordrar. Det rör sig då om ett arbete som måste göras om vid en 
specialistklinik på grund av felbehandling. Omföringen sker eftersom patienten ska 
hållas skadelös, det vill säga patienten ska inte debiteras på grund av att en åtgärd måste 
göras om. Denna kostnad kommer då att belasta klinikens resultat. Hellström försöker 
att hålla nere interndebiteringarna främst eftersom dessa medför administrativa 
merkostnader. ”Det är ju egentligen samma börs” som han uttrycker det. 
 

4.4 Intervju med Erik Parding, klinikchef Porsön 
 
Beskrivning av kliniken 
Enheten har tretton anställda, varav fem är tandläkare. Resten av personalen är 
tandsköterskor och receptionspersonal. Resultatenhetstänkandet har gradvis smugit sig 
in och kliniken har fungerat som resultatenhet i sju till åtta år. Parding jobbar som 
tandläkare cirka trettio timmar per vecka och den återstående delen av arbetstiden ägnas 
till administrativt arbete. Parding har även god hjälp av förstasköterskan i detta arbete. 
Hon sköter frågor rörande bland annat personalens sjukfrånvaro, ledigheter och 
beställning av varor. 
 
Konfliktsituationer inom styrmodellen 
Parding menar att konflikter i stort sett aldrig förekommer mellan medicinska 
värderingar och ekonomiska hänsynstaganden. I första hand är det patientens vårdbehov 
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som ska tillfredställas och därefter får det ekonomiska utfallet kontrolleras. Enligt 
Parding blir det ekonomiska utfallet oftast bra till slut ändå. Visserligen finns patienter 
som inte är lönsamma att behandla ur ett ekonomiskt perspektiv, men detta problem 
uppvägs av att flertalet patienter är lönsamma. En stor del av prioriteringen mellan vård 
och ekonomi görs dessutom av patienten eftersom taxan är så konstruerad att de väljer 
att avstå från vård, då de tycker att det blir alltför dyrt. Parding talar om att det finns ett 
högkostnadsskydd för patienten för att minska denna konfliktsituation, men att detta är 
för högt satt för att det ska ha någon större effekt. 
 
Parding tycker dock att det administrativa arbetet står i konflikt med klinisk tid. Det 
ekonomiska arbetet styrs av striktare direktiv idag jämfört med tidigare, vilket innebär 
att det ekonomiska arbetet måste skötas efter vissa rutiner och därigenom tar mer tid. 
Helst av allt vill Parding inte avstå alltför mycket från kliniskt arbete, eftersom 
patienten då kan bli lidande och hans skicklighet som tandläkare försämras. 
 
Konflikter mellan rollen som företrädare för personal och ansvar inför ledningen 
förekommer inte i någon större utsträckning. Kommunikationen med båda parter 
fungerar bra, till viss del beroende på att förvaltningen är relativt liten. Parding menar 
att det går att kommunicera med ledningen och att förhållandena inte är särkilt 
byråkratiska. 
 
Styrmodellens inverkan på effektiv resurshushållning 
Parding anser att resultatansvaret ökar kostnadsmedvetenheten i viss utsträckning. 
Skulle resultatet inte uppnås så medför det dock inte några kännbara konsekvenser för 
kliniken och ur den synpunkten är det en stor skillnad gentemot ett privatägt företag. 
Kliniken får inte disponera det resultat som uppvisas. Förvaltningen får inte heller 
disponera ett plusresultat, utan hårda förhandlingar mot centrala landstinget måste föras. 
  
Resultatansvaret ger enligt Parding ett visst ekonomiskt incitament, även om det finns 
de som tycker att vården alltid bör gå i första hand. I stort sett tycker Parding att 
resultatstyrningen fungerar bra eftersom alla är överens om att verksamheten gynnas om 
arbetet kan bedrivas på ett sådant sätt att nollresultat nås. Parding anser att det är viktigt 
att kliniken presterar ett godtagbart resultat som en säkerhet för att få behålla jobben. 
 
Klinikchefens möjlighet att påverka resultatet 
Parding har möjlighet att påverka personalstyrkan genom att han kan initiera 
nyanställningar. Denna möjlighet begränsas dock av att enheten måste uppvisa ett 
nollresultat. Såvida anställningen inte medför att resultatet blir negativt så innebär det 
oftast inget hinder. Det slutgiltiga beslutet går dock via tandvårdsförvaltningen. Parding 
menar att en optimal sammansättning av tandläkare och tandsköterskor ökar 
möjligheterna för ett gott resultat. Förklaringen är framför allt att personalen på detta 
sätt utnyttjas så effektivt som möjligt. Vidare kan resultatet förbättras om tidbokningen 
är välplanerad. Ett visst ansvar ligger även på den enskilde tandläkaren att undvika 
onödiga produktionsstopp mellan patienterna. ”Det är ju inte bra att vara sent, men det 
är inte heller bra att ha en kvart ledig mellan varje patient” påpekar Parding. 
 
Landstinget begär offerter från olika firmor och väljer de som anses hålla bra kvalité 
och pris. Klinikerna är bundna av leverantörsvalet i ett eller två år. Överlag är mycket 
upphandlat via landstinget och enligt Parding händer det bara ibland att han går utanför 
avtalet. Parding tycker inte att det är någon nackdel att vara bunden till vissa 
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leverantörer eftersom priserna på de upphandlade produkterna oftast är bra. Det skulle 
vara knepigt och ineffektivt att själv måsta ringa runt till olika firmor och förhandla om 
priser på tillexempel plaster och amalgam. Han menar att möjligheten till bra priser 
skulle reduceras markant med tanke på att kliniken själv inte kan köpa in stora 
kvantiteter. 
 
Kliniken har en kostnad tillsammans med de andra klinikerna genom att kansliet lägger 
ut sina kostnader proportionellt till respektive klinik i förhållande till dess storlek. 
Genom att kliniken inte har inflytande över kansliets kostnader kan dessa heller inte 
påverkas. En fördel för kliniken är att lokalkostnader för steril, reception och dagrum 
kan begränsas genom att kliniken delar dessa kostnader med specialisttandvården som 
håller till i samma byggnad. Dessa ytor är stora och därmed minskar kostnaderna. 
 
Klinikchefens ekonomiska kunskaper 
Parding önskar att han hade bättre bakomliggande kunskaper inom ekonomi. Han anser 
själv att den utbildning han har fått inte är fullt tillräcklig. Internutbildning förekommer 
i viss utsträckning, men är inte tillräckligt omfattande för att vara tillfredställande. 
Parding tror och hoppas dock att ledningen har förtroende för honom som chef. 
 
Tillgång och användning av ekonomisk information 
Det ekonomiska resultatet vidareförmedlas från kliniknivå till en ekonom på 
förvaltningsnivå. Kliniken får sedan en uppföljning i stort sett varje månad så att 
resultatet kan jämföras med det vid årets början prognostiserade resultatet. Kostnaderna 
är en post som till stor del är konstanta, framförallt personalkostnaderna som utgör 
drygt åttio procent av klinikens kostnader. Intäkterna är betydelsefulla, då varje 
tandläkartimme som inte utnyttjas till vård belastar enhetens resultat. Parding nämner 
att ett ordentligt intäktsbortfall märktes när en tandläkare bröt armen och blev 
sjukskriven i tre månader. 
 
Internhandel 
Internhandel förekommer på så vis att kliniken köper vissa tjänster och hyr lokalen av 
Landstingsfastigheter. 
 

4.5 Intervju med Siv Wikberg, klinikchef Örnäset 
 
Beskrivning av kliniken 
Kliniken är i likhet med de andra som ingår i undersökningen en allmäntandvårdsklinik 
som bedriver tandvård för barn och vuxna. Dessutom finns ett team som jobbar med 
sjukhustandvård för äldre och sjuka. Vuxna tas emot i mån av tid, men akut tandvård tas 
alltid emot. Kliniken är den största som omfattas av undersökningen med trettio 
anställda, varav tio tandläkare och tre tandhygienister. Övriga anställda är 
tandsköterskor som arbetar med assistans samt i reception och steril. Wikberg började 
som klinikchef 1998. Hon arbetar ungefär halvtid som ordinarie tandläkare och övrig tid 
avsätts för administrativa ändamål. Detta arbete består till stor del, enligt Wikberg, av 
att ta emot information och förmedla den vidare till personalen. Dessutom lägger hon 
budgeten, ansvarar för personalfrågor och arbetsmiljöfrågor. Viss del av det 
administrativa arbetet har dock delegerats till förstasköterskan. 
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Konfliktsituationer inom styrmodellen 
Wikberg menar att det ibland kan förekomma konflikter mellan medicinska värderingar 
och ekonomi. Konflikten ligger i att kliniken måste vara självbärande. För att 
verksamheten ska gå ihop ekonomiskt måste en relativt hög avgift tas ut av patienten. 
Kliniken har dessutom en skyldighet att hålla sig till den av landstinget fastställda 
tandvårdstaxan. En möjlig konfliktsituation är att kliniken inte kan ge behandling därför 
att patienten själv inte har råd att betala. Det handlar sällan eller aldrig om att kliniken 
inte har resurser att behandla en patient. 
 
På frågan om det förekommer tidskonflikter mellan det administrativa och medicinska 
arbetet menar Wikberg att ”det kostar ju när jag sitter och inte drar in pengar med blöta 
fingrar”. Det vill säga att den tid som hon inte arbetar med ordinarie tandläkarsysslor 
inte generar intäkter för kliniken. 
 
Som mellanchef menar Wikberg att hon alltid kläms mellan arbetsgivarsidan och 
personalsidan. I egenskap av klinikchef måste Wikberg dock alltid ställa sig på 
arbetsgivarens sida eftersom de beslut som fattats av landstingsfullmäktige ska följas. 
Det händer ibland att både hon och personalen har andra åsikter i dessa frågor. Förslag 
som är under behandling kan dock påverkas genom att Wikberg har möjlighet att 
framföra personalens inställning och önskemål. 
 
Styrmodellens inverkan på effektiv resurshushållning 
Som klinikchef har Wikberg definitivt blivit mer medveten om vikten av att hushålla 
med resurser till följd av resultatansvaret. Det är framförallt en förväntan om att 
kliniken ska uppvisa ett nollresultat som ökat hennes kostnadsmedvetande. Detta yttrar 
sig i att hon bland annat eftersträvar att inte ha överkapacitet av personal som inte är 
intäktsbringande. Skulle kliniken avvika från budgeten får detta inte några större 
konsekvenser för kliniken. Tillexempel får ett underskott på trehundra tusen i en 
totalbudget på elva miljoner inga större konsekvenser.  Men å andra sidan beror 
konsekvenserna också på hur stora avvikelser det rör sig om. ”Om det går extremt dåligt 
så kan ledningen komma och nypa en i örat.” Siv menar avslutningsvis att det viktiga  
trots allt är att koncernen som helhet går runt ekonomiskt. 
 
Eftersom kliniken inte får behålla ett eventuellt överskott vidtas investeringar löpande 
under året. Detta görs för att tandvården inte ska visa upp ett alltför stort positivt resultat 
som sedan fördelas ut till landstinget allmänt och därmed inte kommer tandvården till 
godo. Wikberg menar att det bästa hade varit om tandvården fått behålla överskottet, 
framförallt med tanke på att de just nu är i stort behov av investeringar. Avser kliniken 
att göra en större investering måste de äska till kapitalstaten, exempelvis vid inköp av en 
röntgenutrustning eller liknande utrustning. Totalt finns inom tandvården endast 1,3 
miljoner kronor att äska för hos kapitalstaten. Därav anledningen till att tandvården 
föredrar att göra investeringar löpande under året. Wikberg tycker att det känns 
meningslöst att jobba för att uppnå ett bra resultat och ändå inte få behålla det resultat 
som kliniken lyckats åstadkomma. Kliniken erhåller inte heller några andra former av 
belöningar för ett gott resultat. 
 
Klinikchefens möjlighet att påverka resultatet 
Wikberg får anställa den personal hon anser sig behöva under förutsättning att kansliet 
kontaktas för att ge sitt godkännande. Wikberg är den som uppmärksammar behovet av 
personal och det är sällan någon som går emot det. Även denna klinik omfattas av lagen 
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om offentlig upphandling vilket medför att inköpen begränsas till vissa leverantörer. 
Om de leverantörer som avtalet innefattar inte kan tillhandahålla vissa artiklar får 
kliniken anlita andra leverantörer.  
 
Det finns enligt Wikberg vissa kostnader som kan påverkas. Resultatpåverkande 
åtgärder kan enligt Wikberg vara att boka in patienter och ta betalt enligt taxan. Genom 
att utnyttja alla behandlingsrum maximalt så förbättras också resultatet. Nackdelen är att 
många poster inte kan påverkas, tillexempel kostnader relaterade till personal såsom 
sjukfrånvaro. Dessutom påpekar hon att tandvården inom landstinget har vissa 
begränsningar i jämförelse med privat tandvård. Kliniken kan inte välja vilka lokaler 
som verksamheten ska bedrivas i. Dessutom kan kundunderlaget inte styras på samma 
sätt som för privata alternativ. 
 
Klinikchefens ekonomiska kunskaper 
Wikberg har ingen som helst ekonomisk utbildning. När hon tillträdde som klinikchef 
1998 var en av hennes första uppgifter att lägga upp budgeten för nästkommande 
verksamhetsår. Detta innebar att hon inte visste hur hon skulle gå tillväga förutom att 
titta på tidigare års budgetar. Eftersom hon fortfarande inte fått någon ekonomisk 
utbildning upplever hon det ekonomiska arbetet som lite av en ”trial and error 
situation”. Den hjälp hon får består i att kansliet anvisar vilka uppgifter som ska framgå 
av klinikens statistik. Wikberg tror att ledningen har förtroende för henne som chef 
eftersom hon inte getts några indikationer på att så inte skulle vara fallet. 
 
Tillgång och användning av ekonomisk information  
Wikberg rapporterar till en ekonom på tandvårdskansliet angående ekonomiska frågor 
och medicinska policyfrågor rapporteras till tandvårdschefen. Genom den månatliga 
uppföljningen från kansliet erhåller Wikberg ekonomisk information. Denna 
information anser hon vara tillräcklig. Att följa upp resultatet dagligen skulle vara 
möjligt, men i dagsläget är informationssystemet utformat så att det upplevs som 
krångligt. 
 
Den information som Wikberg får inverkar inte på hennes beslutsfattande i någon 
nämnvärd omfattning. Informationen fungerar mer som ett kvitto på att verksamheten 
bedrivs på ett bra sätt och att budgeten hålls.  
 
Internhandel 
Ingen direkt interhandel förekommer. I de fall kliniken tar hjälp av specialisttandvården 
förekommer det att pengar flyttas mellan klinikerna och att kliniken får stå för viss del 
av specialisttandvårdens kostnader. Det rör sig då om en behandling som inte fungerat 
tillfredställande tillexempel en rotfyllning som gått sönder. I så stor utsträckning som 
möjligt strävar kliniken efter att undvika interndebiteringar i enlighet med den policy 
som tandvården jobbar efter.  
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5. ANALYS OCH SLUTSATSER 
 
Under detta avsnitt utgår vi från den redovisade teoretiska referensramen för att tolka 
det empiriska materialet. Detta kommer att göras ur ett antal aspekter vilka är 
relevanta för att kunna bedöma hur en styrning utifrån resultatenheter fungerar inom 
folktandvården. 
 

5.1 Konfliktsituationer i styrmodellen 
 
Rollen som klinikchef innehåller ett antal potentiella konfliktsituationer. Den 
professionella personalen präglas i sin yrkesutövning av de etiska regler och värderingar 
som finns utvecklade inom yrkeskategorin. Dessa kan ofta stå i motsatsförhållande till 
den ekonomiska styrningen, vilket därigenom kan föranleda konflikter (Anell, 1990b). 
Enligt Lindvall (1997) kan starka professionella värderingar även innebära ett 
avståndstagande till styrmodellen.  
 
Av den empiriska undersökningen framgår att klinikcheferna inte upplever någon 
allvarlig konfliktsituation mellan medicinska värderingar och en ekonomisk styrning 
med fokusering på resultatet. Sällan eller aldrig måste de välja att avstå från att 
behandla en patient på grund av att det ekonomiska resultatet skulle påverkas negativt. 
Som styrsystemet är utformat idag har denna konflikt till stor del överförts på patienten. 
Detta eftersom det slutgiltigt är patienten som måste göra denna avvägning genom att ta 
ställning till hur mycket vård denne anser sig kunna bekosta. Genom detta 
tillvägagångssätt prövas inte klinikchefens värderingar. 
 
Enligt Brorström (2000) kan tidskonflikter mellan professionella och ekonomiska 
åtaganden uppstå till följd av den kombinerade chefs- och professionella rollen. 
Klinikcheferna i undersökningen upplever att det finns tidskonflikter. Det medicinska 
arbetet måste ofta prioriteras på bekostnad av det administrativa. Exempelvis kan akuta 
behandlingar inte skjutas upp till senare. En annan aspekt av problematiken är att den 
tid som måste avsättas till administrativt arbete inte ger kliniken några intäkter. En 
respondent har även nämnt att skickligheten som tandläkare kan försämras om det 
administrativa arbetet tar alltför mycket tid.  
 
Ytterligare en konfliktsituation är den där klinikchefen måste kommunicera med både 
ledning och personal och leva upp till båda parters krav och förväntningar (Södergren, 
1992). Detta förhållande kan innebära att enhetschefen kläms mellan två parter vilket 
medför att konflikter kan uppstå (Brorström, 2000). Av intervjuerna framgår att de 
flesta klinikchefer upplever situationen som en aning problematisk i detta hänseende. Å 
ena sidan måste de hålla sig till arbetsgivarens direktiv, å andra sidan vill de ofta se till 
att medarbetarnas önskemål bemöts. Klinikcheferna känner mer för personalen och ser 
till personalens bästa men inser samtidigt att beslut från högre nivå måste åtföljas. 
 
Slutsatser: Inom folktandvården är det patienten som fattar beslut angående vilken 
behandling denne har råd att bekosta. Av denna anledning minskar risken för konflikter 
mellan det ekonomiska ansvaret och de etiska regler och värderingar som 
yrkeskategorin står för. Konsekvensen blir att en ökad acceptans av styrmodellen 
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föreligger inom tandvården, vilket ökar möjligheterna för att styrningen ska fungera 
tillfredställande.  
 
Det administrativa arbetet verkar prioriteras lägre än det medicinska, då det ofta får stå 
tillbaks vid tidskonflikter. Här dominerar yrkeskårens etiska hänsynstaganden framför 
ekonomiskt/administrativt arbetet. Klinikcheferna medger även att det finns en konflikt 
mellan deras situation som representant för både ledning och personal. Även om 
klinikchefen ofta tar personalens tycke måste de hålla sig till ledningens direktiv. 
 
Sammantaget innebär dessa tre konfliktsituationer att förutsättningar för en meningsfull 
tillämpning av styrmodellen kan verka problematisk. Den största potentiella 
konfliktsituationen, den mellan ekonomiska och medicinska hänsynstaganden, har dock 
till stor del undvikits. Ur detta perspektiv kan därför de grundläggande förutsättningarna 
för en tillfredställande tillämpning av resultatenheter anses uppfyllda. 
 

5.2 Styrmodellens inverkan på effektiv resurshushållning 
 
Ett av syftena med ett decentraliserat beslutsfattande i form av styrning utifrån 
resultatenheter är att öka kostnadsmedvetande och lönsamhetstänkande på 
verksamhetsnivå (Södergren, 1992). Enligt Dermer (1977) ger ett ansvar för både 
intäkter och kostnader en kraftigare stimulans till effektiv resurshushållning än 
exempelvis enbart kostnadsuppföljning. 
 
Klinikcheferna inom folktandvården anser att resultatansvaret inneburit att 
kostnadsmedvetenheten inom verksamheten har ökat. Vidare har resultatansvaret 
medfört en ökad medvetenhet om betydelsen av en optimal sammansättning och ett 
effektivt utnyttjande av personalen. Detta är nödvändigt för att tillföra kliniken de 
intäkter som krävs för att uppnå ett gott resultat. Exempelvis yttrar sig denna 
medvetenhet genom att klinikcheferna betonar vikten av en välplanerad tidbokning.  
 
Incitamentet till en effektiv resurshushållning minskas dock av det faktum att 
klinikcheferna inte drabbas av några nämnvärda påföljder vid ett negativt resultat och 
att de inte heller belönas när de nått noll- eller positivt resultat. Enligt Södergren (1992) 
är det annars vanligt att enhetschefer omfattas av någon form av resultatbonussystem. 
Lindvall (1997) menar att det är betydelsefullt att enheten själv får disponera det 
uppkomna resultatet för att resultatstyrningen ska fungera väl. Klinikcheferna antyder 
att det skulle vara mer motiverande att arbeta under resultatansvar givet att kliniken 
själv fick möjlighet att disponera ett positivt resultat.  
 
Under intervjuerna har det emellertid framkommit vissa indikationer som pekar på att 
det inte enbart är det ekonomiska ansvaret som ger incitament till en effektiv 
resurshushållning. Faktorer som starkt patienttryck i kombination med en 
grundläggande förståelse för den nytta en effektiv tandvård ger patienten fungerar också 
som motivator till kostnadsmedvetande. Genom att bedriva verksamheten på ett 
ekonomiskt godtagbart sätt ökar möjligheterna till att ge långsiktigt bra vård. 
 
Slutsatser: Klinikcheferna förefaller vara medvetna om vikten av en effektiv 
resurshushållning. Styrmodellen har även visat sig ge incitament till produktivitet med 
anledning av att intäkterna till viss del kommer i fokus. I detta avseende har 
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folktandvården genom resultatenheter ökat möjligheten för att både utvärdera en kliniks 
resultat samtidigt som incitamenten till resurshushållning ges. Detta kan annars vara 
svårt i icke-vinstsyftande organisationer. Förklaringen till effektiv resurshushållning går 
dock även att finna i andra faktorer. Det starka patienttrycket och en strävan att ge 
långsiktigt god vård är även de starkt bidragande orsaker till klinikchefernas kostnads- 
och intäktsmedvetenhet. Dock minskas klinikchefernas incitament till effektiv 
resurshushållning av det faktum att varken uppvisat positivt eller negativt resultat 
medför några konsekvenser för kliniken. 
 

5.3 Klinikchefernas möjligheter att påverka resultatet 
 
Enligt Anthony & Govidarajan (1998) är det viktigt att enhetschefen kan påverka 
resultatet för att styrmodellen ska fungera. Vuxentandvårdens verksamhet finansieras 
dels genom den tandvårdsersättning som fastställs av staten och dels genom 
tandvårdstaxan (patientens del) som fastställs av landstingsfullmäktige. Genom den 
dialog som förs med klinikerna för att tandvårdstaxan ska anpassas till kostnadsbilden 
ges emellertid klinikcheferna möjlighet att påverka tandvårdstaxan. För barntandvården 
ersätts klinikerna emellertid inte efter detta system. Ersättningen inom denna 
verksamhet är till skillnad från vuxentandvården anslagsbaserad där kliniken ersätts 
med ett fast belopp per barn inom upptagningsområdet. Inom denna del av 
verksamheten föreligger därför en risk att klinikcheferna ska agera kontraproduktivt 
enligt Brorströms (1999) resonemang kring resultatenheter inom offentlig sektor. 
Definitionsmässigt uppvisar folktandvårdens resultatenheter i och med detta inslag av 
både verklig och fiktiv karaktär. 
 
För att en meningsfull tillämpning av resultatenheter ska föreligga bör enhetschefen ges 
stor frihet vid sammansättningen av produktionsfaktorerna inom verksamheten 
(Dermer, 1977). När det gäller förändringar av personalstyrkan har det framkommit att 
klinikcheferna har relativt stort inflytande. Visserligen måste tandvårdskansliet 
tillfrågas, men oftast brukar kansliet inte motsätta sig klinikchefens önskemål i denna 
fråga. Den största möjligheten att påverka resultatet är just att tillse att kliniken har en 
optimal sammansättning av personalstyrkan samt att arbetet utförs på ett effektivt sätt. 
Dock påpekar Bodlund att en möjlig begränsning för optimal personalsammansättning 
är den tandläkarbrist som råder. 
 
Under intervjuerna med klinikcheferna har det framkommit att personalkostnaderna, 
vilka utgör en stor del av klinikens kostnader, är svåra att påverka vid en optimal 
personalsammansättning. Att minska kostnaderna via en reducering av personalstyrkan 
skulle endast resultera i minskade intäkter och därigenom inte påverka klinikens 
resultat. 
 
En fråga kopplad till fri sammansättning av produktionsfaktorer är möjligheten att fritt 
välja leverantörer (Dermer, 1977). Denna valfrihet begränsas genom att lagen om 
offentlig upphandling måste följas, vilket innebär att klinikerna är bundna att hålla sig 
till ett antal centralt upphandlade leverantörer. Detta uppfattas dock inte som negativt, 
eftersom de centralt avtalade leverantörerna oftast anses hålla en god kvalité på 
produkterna. Förhandlingar på central nivå ger dessutom ett lägre pris än vad den 
enskilda kliniken ensam skulle kunna erhålla. 
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Ytterligare ett av de kriterier som enligt Dermer (1977) ska föreligga för att en 
resultatenhet ska kunna styras framgångsrikt är att enheten i stor utsträckning ska vara 
oberoende av andra enheter inom organisationen. Detta eftersom ett starkt beroende 
enheter sinsemellan medför svårigheter för de enskilda enheterna att kontrollera sina 
kostnader. De kostnader som för de enskilda klinikerna är helt opåverkbara är de 
verksamhetsgemensamma kostnader som tandvårdskansliet fördelar ut på klinikerna. 
Dessa kostnader brukar uppgå till lite drygt fyra procent av klinikens bruttokostnader 
för föregående år.  
 
Slutsatser: Vid en analys av de undersökta resultatenheterna framgår att det finns 
poster som minskar möjligheterna att påverka resultatet. Klinikcheferna kan endast till 
viss del påverka den ersättning de får för utförda prestationer. Inflytande över 
personalsammansättningen, den för kliniken viktigaste resultatpåverkande faktorn är 
emellertid god. De verksamhetsgemensamma kostnaderna kan inte påverkas, men utgör 
en relativt liten del av en kliniks totala kostnader. Värt att notera är att 
upphandlingssystemet som kraftigt begränsar klinikchefernas valfrihet och därmed 
möjligheterna att påverka resultatet inte upplevs som negativt. Sammantaget kan 
förutsättningarna för en tillfredställande funktion av styrmodellen i detta avseende i 
tillräcklig mån anses som uppfyllda, framförallt genom att kliniken ges möjlighet att 
påverka personalsammansättningen.  
 

5.4 Klinikchefernas ekonomiska kompetens 
 
Chefen för en resultatenhet måste ha kompetensen att behärska det ekonomiska ansvar 
som styrningen medför (Dermer, 1977). I fall den ekonomiska kompetensen inte är 
tillräcklig kan det medföra svårigheter att leva upp till ansvaret. Av den genomförda 
undersökningen framgår att två av respondenterna upplever sina ekonomiska som inte 
fullt tillfredställande. Jansson (1994) påpekar att det är mycket viktigt att chefer för 
resultatenheter får den utbildning som krävs för att kunna behärska resultatansvaret. 
Klinikcheferna har även uttryckt åsikter som tyder på att de anser att en mer omfattande 
ekonomisk internutbildning skulle underlätta och förbättra förståelsen för det 
administrativa arbetet. Risk föreligger vidare att en bristande kunskap hos chefen leder 
till att denne i första hand ser till enhetens bästa med resultatet att detta sker på 
bekostnad av verksamheten som helhet (Dermer, 1977). 
 
Enligt Dermer (1977) måste den högsta ledningen acceptera att enhetschefen fattar 
beslut i de dagliga aktiviteterna, för att styrningen ska uppnå önskad effekt. Inom 
folktandvården anser ekonomichef att klinikcheferna är ambitiösa i sina roller och han 
verkar även ha ett förtroende för deras kompetens. 
 
Slutsatser: Förutsättningarna för en fungerande styrning utifrån resultatenheter kan ur 
detta perspektiv tyckas en aning ambivalenta. Ledningen verkar ha accepterat att 
klinikcheferna fattar beslut angående den operationella verksamheten. Samtidigt anser 
två av klinikcheferna att deras ekonomiska kunskaper inte är fullt så tillfredställande 
som de själva önskar. Det verkar dock som att klinikcheferna har den ekonomiska 
insikten som krävs för att styrmodellen ska fungera. Dock är det tänkbart att klinikernas 
verksamheter och styrmodellen skulle bli effektivare med utökade interna 
utbildningsinsatser. 
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5.5 Tillgång och användning av ekonomisk information 
 
För att en decentraliserad styrning utifrån resultatenheter ska fungera tillfredställande 
innebär det att informationssystemet måste anpassas till organisationens utformning. 
Informationssystem på lokal nivå bör enligt Axelsson (1998) integreras med större 
systemstrukturer så att utbyte av information kan ske på ett flexibelt sätt inom 
organisationen.  
 
Tandvårdsklinikerna har tillgång till intäktsinformation som kan kontrolleras dagligen 
via det interna datasystemet. Information angående kostnadsutvecklingen kan inte följas 
på samma sätt, men anses vara av mindre betydelse, eftersom den största delen av 
kostnaderna är förutsägbara. Individuella skillnader mellan klinikcheferna märks 
gällande användning och intresse för informationen  
 
Klinikernas ekonomisystem är en del i folktandvårdens totala ekonomisystem och 
klinikernas ekonomiska utfall rapporteras månadsvis till kansliet. Kansliet 
sammanställer informationen som sedan används för utvärdering och uppföljning av de 
enskilda klinikernas ekonomiska läge. Klinikcheferna erhåller feedback genom att dessa 
sammanställningar vidareförmedlas tillbaka till lokal nivå. 
 
Slutsatser: Det ekonomiska informationssystemet inom folktandvården fungerar 
tillfredställande. Informationssystemet är utformat så att såväl ledning som 
beslutsfattare på lokal nivå har tillgång till relevant information. Dock har en klinikchef 
indikerat att den lokala intäktsinformationen idealt skulle vara mer lättillgänglig. 
 

5.6 Internhandel 
 
Decentraliserade organisationer är i behov av administrativa styrsystem för att lösa 
problem med samordning och kontroll. Genom att utforma ett internprissystem kan 
dessa problem till viss del lösas. (Arvidsson, 1971) 
 
Vid intervjuerna framkom att det inom folktandvården inte i egentlig mening 
förekommer internhandel enheterna emellan. Folktandvården köper dock vissa tjänster 
av andra enheter inom landstinget, såsom exempelvis Landstingsfastigheter. En av 
tankarna med internprissättning är att köparen genom ifrågasättande av köp ska kunna 
påverka säljaren till en effektivare produktion och ändrat produktutbud (Andersson & 
Hansson, 1984). Bodlund menar dock att detta skulle kunna påverka tandvården 
felaktigt. Internhandel och internprissättning skulle kunna leda till att priser fokuseras 
alltför starkt, vilket kan leda till att hälsofokuseringen kommer i andra hand. En 
långsiktigt gynnsam utveckling av tandvårdens kvalité kan därigenom gå förlorad. Även 
Andersson & Hanssons (1984) resonemang att olika delsystem inom organisationen ska 
stödja och förstärka varandra kan en förklaring till att internprissystemet inte tillämpas. 
Ett internprissystem som ett delsystem inom folktandvården skulle verka negativt 
eftersom det inte överensstämmer med organisationens grundläggande verksamhet 
(kvalitativ tandvård), vilket är att betrakta som ett annat delsystem.  
 
Slutsatser: Folktandvården i Norrbottens läns landsting har valt att inte utforma ett 
system för prissättning och handel enheter emellan. Den grundläggande orsaken bakom 
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detta beslut är att folktandvården med anledning av verksamhetens vårdinriktning inte 
problemfritt kan tillämpa de marknadsekonomiska konkurrensprinciper som 
internprissättning utgår ifrån. Den fokusering på pris som tenderar att bli följden av 
internprissättning kan verka skadligt för möjligheterna att bedriva en långsiktigt god 
tandvård. Dessutom har en av respondenterna uttryckt att de administrativa 
merkostnader som följer med ett internprissystem inte motsvaras av den nytta som 
systemet ger. Det faktum att folktandvården inte tillämpar internhandel medför 
emellertid i detta avseende inte någon allvarlig försvagning av styrmodellens 
tillämpbarhet. Förklaringen är att de fördelar som normalt förknippas med internhandel 
inte uppväger de speciella nackdelar som systemet medför inom folktandvården  
 

5.7 Sammanfattande slutsatser 
 
Sammantaget innebär de tre konfliktsituationerna, - mellan ekonomiskt ansvar och 
yrkeskategorins etiska regler, mellan administrativ och medicinsk tid, mellan rollen som 
företrädare för personal och ledning - att förutsättningar för en meningsfull tillämpning 
av styrmodellen ur en klinikchefs perspektiv kan verka problematisk. Den största 
potentiella konfliktsituationen, den mellan ekonomiska och medicinska 
hänsynstaganden, har dock till stor del undvikits. Ur detta perspektiv kan därför de 
grundläggande förutsättningarna för en tillfredställande tillämpning av resultatenheter 
anses uppfyllda. 
 
Klinikcheferna förefaller vara medvetna om vikten av en effektiv resurshushållning. 
Styrmodellen har även visat sig ge incitament till produktivitet med anledning av att 
intäkterna till viss del kommer i fokus vid en tillämpning av resultatenheter som 
styrmodell. I detta avseende har folktandvården genom resultatenheter ökat 
incitamenten till resurshushållning, vilket annars kan vara svårt i icke-vinstsyftande 
organisationer. Förklaringen till detta går dock även att finna i andra faktorer. Det starka 
patienttrycket och en strävan att ge långsiktigt god vård är andra starkt bidragande 
orsaker till klinikchefernas kostnads- och intäktsmedvetenhet. Dock minskas 
klinikchefernas incitament till effektiv resurshushållning av det faktum att varken ett 
uppvisat positivt eller negativt resultat medför några konsekvenser för kliniken. 
 
Vid en analys av de undersökta resultatenheterna framgår att det finns poster som 
minskar möjligheterna att påverka resultatet. Klinikcheferna kan endast till viss del 
påverka den ersättning de får för utförda prestationer. Inflytande över 
personalsammansättningen, den för kliniken viktigaste resultatpåverkande variabeln är 
god. De verksamhetsgemensamma kostnaderna kan dock inte påverkas, men utgör en 
relativt liten del av en kliniks totala kostnader. Värt att notera är att 
upphandlingssystemet som kraftigt begränsar klinikchefernas valfrihet och därmed 
möjligheterna att påverka resultatet inte upplevs som negativt. Sammantaget kan 
förutsättningarna för en tillfredställande funktion av styrmodellen i detta avseende i 
tillräcklig mån anses som uppfyllda, framförallt genom att kliniken ges möjlighet att 
påverka personalsammansättningen. 
 
Ledningen verkar ha accepterat att klinikcheferna fattar beslut angående den 
operationella verksamheten. Samtidigt anser två av klinikcheferna att deras ekonomiska 
kunskaper inte är fullt så tillfredställande som de själva önskar. Det verkar dock som att 
klinikcheferna har den ekonomiska insikten som krävs för att styrmodellen ska fungera. 
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Dock är det tänkbart att klinikernas verksamheter och styrmodellen skulle bli 
effektivare med utökade interna utbildningsinsatser. 
 
Det ekonomiska informationssystemet inom folktandvården fungerar tillfredställande. 
Informationssystemet är utformat så att såväl ledning som beslutsfattare på lokal nivå 
har tillgång till relevant information. Dock har en klinikchef indikerat att den lokala 
intäktsinformationen idealt skulle vara mer lättillgänglig. 
 
När det gäller internprissättning inom verksamheten har folktandvården i Norrbottens 
läns landsting valt att inte utforma ett sådant system. Den grundläggande orsaken 
bakom detta beslut är att folktandvården med anledning av verksamhetens 
vårdinriktning inte problemfritt kan tillämpa de marknadsekonomiska 
konkurrensprinciper som internprissättning utgår ifrån. Den fokusering på pris som 
tenderar att bli följden av internprissättning kan verka skadligt för möjligheterna att 
bedriva en långsiktigt god tandvård. Dessutom har en av respondenterna uttryckt att de 
administrativa merkostnader som följer med ett internprissystem inte motsvaras av den 
nytta som systemet ger. Det faktum att folktandvården inte tillämpar internhandel 
medför emellertid i detta avseende inte någon allvarlig försvagning av styrmodellens 
tillämpbarhet. Förklaringen är att de fördelar som normalt förknippas med internhandel 
inte uppväger de speciella nackdelar som systemet medför inom folktandvården  
 
Sammantaget blir vår slutsats, utifrån de ovan presenterade delslutsatserna, att 
ekonomisk styrning utifrån resultatenheter fungerar på ett tillfredställande sätt inom 
folktandvården. De förutsättningar som enligt teorin är att betrakta som avgörande för 
modellens tillämpbarhet är enligt vår uppfattning tillräckligt uppfyllda. 
 

5.8 Metodkritik 
 
Det faktum att vi valt att utgå från en klinikchefs perspektiv har inneburit svårigheter att 
göra uttalanden om hur den tjänsteproducerande aspekten påverkar en tillämpning av 
resultatenheter inom folktandvården. För att undersöka denna aspekt på ett 
tillfredställande sätt hade det ideala perspektivet utgått från ett 
koncernledningsperspektiv. I folktandvårdens fall ligger det nämligen inte på 
klinikchefernas bord att övervinna de svårigheter som denna aspekt medför. Detta 
förhållande blev vi dock medvetna om först i undersökningens slutskede, efter det att 
intervjuerna genomförts.  
 
De uttalanden vi ändå anser oss kunna göra grundar sig till stor del på den genomförda 
intervjun med folktandvårdens ekonomichef Holger Bodlund. Med denna intervju som 
stöd anser vi att tandvården inom Norrbottens läns landsting utvecklat en fungerande 
modell för ekonomisk styrning av verksamheten. På koncernnivå har ett 
beskrivningssystem för verksamheten utvecklats i kombination med att beslutfattande 
delegerats. Genom att landstingsfullmäktige fastställer tandvårdstaxan uppfylls även 
den enligt Dermer (1977) viktiga förutsättningen att såväl insatsfaktorer som 
prestationer ska vara kvantifierbara. Den problematik som är förknippad med 
prissättning inom tjänsteproducerande verksamhet har därmed övervunnits. 
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5.9 Förslag till fortsatta studier/forskning 
 
Som förslag till forsatta studier inom ämnesområdet anser vi att det skulle vara av 
intresse att undersöka varför inte fler medicinsk inriktade verksamheter inom 
Norrbottens läns landsting styrs i form av resultatenheter. En ytlig förklaring till detta 
kan vara att tandvården i motsats till andra medicinskt inriktade verksamheter utvecklat 
ett standardiserat beskrivningssystem för att kvantifiera olika ingrepp, vilket bland annat 
underlättar kostnadsbedömning. Vidare finns det till viss del en fri marknad 
(privatpraktiserande tandläkare) som ger riktlinjer för prissättning av tjänsterna. 
Intressant att utreda skulle därför vara huruvida exempelvis en kirurgisk klinik kan 
uppvisa grundläggande förutsättningarna för styrning utifrån resultatenheter och vilka 
åtgärder som i sådana fall kan bli aktuella för att denna styrning ska bli möjlig. 
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE KLINIKCHEFER 
 
Ø Beskriv enheten och dess verksamhet. 

o Hur länge har enheten fungerat som resultatenhet? 
 
Ø Beskriv dina arbetsuppgifter 
 
Ø Vilka beslut angående enhetens verksamhet har du rätt att fatta? 
 
Ø Kan du dagligen följa upp och kontrollera enhetens resultat? Anser du att du får den 

information du behöver för att kunna fatta beslut? 
 
Ø Hur upplever du den ekonomiska biten och resultatansvar? 

o Finns det någon konflikt gentemot dina yrkesetiska (medicinska) värderingar 
åtaganden? 

o Upplever du att det finns några tidsmässiga konflikter mellan administrativt 
och medicinskt arbete? 

o Har du fått någon ekonomisk utbildning? 
o Upplever du att du har nog kunskap att behärska den ekonomiska biten? 
o Finns det konflikter mellan din roll som företrädare som personal och ansvar 

inför ledningen? 
 
Ø Vem rapporterar du till? Anser du att ledningen har förtroende för dig som chef? 
 
Ø Hur finansieras verksamheten? 

 
Ø Förekommer någon form av internhandel med andra enheter inom landstinget? Hur 

sätts priserna? (marknadsbaserade, kostnadsbaserade osv…) 
 
Ø Anser du att resultatansvaret gör att du fokuserar mer på ekonomi än vad du annars 

skulle göra? 
 
Ø Upplever du att du i någon mån kan påverka eller ha inflytande över kostnader och 

intäkter? Det vill säga, kan du påverka resultatet?  
o Vilka kostnader finns med i er redovisning? Enbart klinikens kostnader eller 

finns även verksamhetsgemensamma kostnader med? 
 
Ø Hur ser ni på att ni måste prestera ett visst resultat?  

o Måste ni någon gång välja att inte behandla på grund av att resurser inte finns, 
det vill säga måste ni prioritera mellan vård eller resultat? 

 
Ø Får ni välja fritt vilka leverantörer av tex. material som ska anlitas? 

 
Ø Hur viktigt är det att ett visst resultat nås? Vad gör ni med över- eller underskott i 

resultatet? Får enheten behålla viss del av överskott eller ej? Vad händer om resultatet 
är negativt? Belönas enheten för ett gott resultat? 

 
Ø Upplever du att din roll som klinikchef kan liknas vid en småföretagares roll? 



Bilaga 2 

  

BILAGA 2 INTERVJUGUIDE EKONOMICHEF FOLKTANDVÅRDEN 
 
Ø Beskriv dina arbetsuppgifter 
 
Ø Hur ser organisationen ut? Antal enheter, uppdelning i specialenheter? 
 
Ø Hur finansieras verksamheten 

 
Ø Hur prissätts tjänsterna? (Tandvårdstaxan) 

 
Ø Hur länge har resultatstyrningen funnits? 

 
Ø Varför styrning utifrån resultatenheter? Vad är syftet? 

 
Ø Förekommer någon form av internhandel mellan enheterna? Hur sätts priserna? 

 
Ø Kan enheterna fritt välja leverantörer av tillexempel materiel? 

 
Ø Hur fungerar resultatstyrningen ur följande perspektiv: 

o Anser du att ett resultatansvar medför kostnadseffektivitet? 
o Hur upplevs resultatansvaret av enhetscheferna på varje enhet? Tycker du att 

det verkar finnas en acceptans för modellen? 
 
Ø Vilka kostnader finns med i resultatenheternas redovisning? Enbart klinikens 

kostnader eller finns även verksamhetsgemensamma kostnader med? 
 
Ø Hur hanteras över- och underskott i enhetens resultat? Varför? 

 
Ø Upplever du någon konflikt med klinikchefer när det gäller ekonomi och medicin? 

 
Ø Hur finansieras investeringar? 

 
Ø Vilken ekonomisk information förmedlas mellan ledningen och klinikchefen? 

 


