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SAMMANFATTNING 

Problemformulering 

• Hur skiljer sig den inre effektiviteten mellan Västerbottens läns landsting 
hälsocentraler i Umeå-området? 

• Hur kan hälsocentralerna förbättra sin inre effektivitet? 

Syfte 

Syftet med denna studie är att genom ABC-kalkylering beräkna kostnaden för ett besök 
på Västerbottens läns landstings olika hälsocentraler inom Umeå-området. Dessa 
kostnader jämförs sedan mellan hälsocentralerna, för att på så sätt kunna ge indikationer 
om vilka hälsocentraler som drivs kostnadseffektivt och vilka som är i behov av 
effektivisering. Syftet med resultaten från dessa beräkningar och jämförelser är alltså att 
ge Västerbottens läns landsting förslag och rekommendationer för en ökad effektivitet. 

Metod   

Studien är genomförd med en kvantitativ forskningsstrategi. Vår kunskapssyn är 
positivistisk, där vi försöker förklara hälsocentralernas totala kostnadseffektivitet genom 
att analysera olika processer och deras kostnader. Angreppssättet är deduktivt, i och 
med att vi baserar vår undersökning på befintlig teori. Datainsamlingen har genomförts 
via vår kontaktperson från lanstinget där vi analyserat de dokument vi erhållit. Eftersom 
alla hälsocentraler inom Umeå-området ingår i undersökningen har studien ett 
totalurval. 

Teori  

I teorikapitlet behandlas de områden som ligger till grund för denna studie, 
ekonomistyrning, ABC, benchmarking och nyckeltal. Dessa områden behandlas med 
hjälp av litteratur och tidigare forskning kring respektive område. Kapitlet börjar med 
en beskrivning av ämnet ekonomistyrning, där det framgår hur organisationer kan gå 
tillväga för att styra sin verksamhet i önskad riktning. Därefter följer ett avsnitt om 
redskapet ABC, som vi använder oss av för att beräkna besökskostnaden på e olika 
hälsocentralerna. Vidare följer ett avsnitt om benchmarking, som ligger till grunden för 
våra jämförelser mellan de olika hälsocentralerna. kapitlet avslutas sedan med ett avsnitt 
om nyckeltal, som vi använder oss av i vår benchmarkingprocess.  

Slutsatser 

Resultaten från vår studie visar att det finns skillnader kring den inre effektiviteten 
bland Västerbottens läns landstings hälsocentraler, inom Umeå-området. Resultaten 
visar även på områden där vissa hälsocentraler skulle kunna förbättra den inre 
effektiviteten.  Utifrån resultaten har vi gett förslag och rekommendationer oh hur dessa 
hälsocentraler skulle kunna förbättra den inre effektiviteten. Samtidigt måste man vara 
medveten om att vår studie endast fokuserar på den inre effektiviteten, och tar därmed 
ingen hänsyn till kvalitetsaspekten. Därför måste varje hälsocentral avgöra hur våra 
rekommendationer skulle påverka kvaliteten på vården, och därefter besluta om det är 
genomförbart. Därigenom är det inte säkert att våra rekommendationer är användbara, 
men vi har dock visat på olika områden där den inre effektiviteten kan förbättras. 
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1. INLEDNING  

Detta inledande kapitel presentar vårt ämnesval. Läsaren får ta del av 
problembakgrunden som i sin tur leder till problemformuleringen och syftet med det 
valda studieområdet. Kapitlet avslutas med avgränsningar och begreppsförklaringar. 

1.1 PROBLEMBAKGRUND  

Den första januari 2010 infördes det fria vårdvalsystemet i Västerbotten. Systemet 
regleras av Lagen om valfrihetssystem (2008:962), som utfärdades den 20:e november 
2008 och trädde i kraft den 1 januari 2009. Enligt denna lag är ett valfrihetssystem ”ett 
förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och 
som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat kontrakt med”. (SFS 2008:962, 
1§) Det fria vårdvalssystemet innebär alltså att patienterna har rätt att välja vilken 
vårdcentral de vill vara listade hos, förutsatt att den vårdcentralen är godkänd av 
landstinget. Vårdcentralerna erhåller ersättning från landstinget utifrån antal listade 
patienter, och vårdgivare ska på så sätt kunna arbeta utefter samma villkor. Tanken med 
denna fria etableringsrätt är att främja patienternas valfrihet och därigenom skapa fri 
konkurrens mellan vårdleverantörer runt omkring i landet. (Statens offentliga 
utredningar (SOU) 2008:37)  

År 2009 gjordes en kvalitativ undersökning av vårdvalssystemen. Vid denna tidpunkt 
hade ungefär hälften av alla landsting infört vårdvalsystemet. Denna undersökning 
syftade till att ge förslag till förbättringar av valfrihetssystemen innan vårdvalssystem 
blev obligatoriska i primärvården i Sverige. Undersökningen visade på ett antal brister i 
vårdvalssystemen och då främst gällande villkoren kring fri konkurrens. Passiv listning, 
som hade skett i alla län förutom Stockholm, ansågs gynna de redan etablerade 
vårdföretagen. De patienter som blir passivt listade borde, enligt samma studie, 
förslagsvis fördelas jämnt på samtliga vårdleverantörer. Ytterligare kritik var att 
landstinget lagt ned mycket pengar på reklam trots att deras vård gått med förlust, vilket 
ett privat företag inte skulle ha möjlighet att göra. Snedvriden konkurrens var ett annat 
problem som vårdföretagen påpekade. De menade att landstingens vårdenheter fått låna 
eller hyra faciliteter och utrustning billigt av landstinget. Dessutom påpekas det att 
landstinget gått in och skjutit in pengar när deras vårdenheter gått med underskott. 
Tillgång till information, såsom röntgen och labb, ansågs av vissa inte heller vara 
likvärdig då landstinget har system som inte är tillgängligt för privata vårdleverantörer. 
Slutligen ansågs de offentliga vårdcentralernas organisation i flera fall ligga till grund 
för utformningen av kravspecifikationer för i sin tur kunna etablera sig på marknaden. 
Denna undersökning visar på att det fortfarande finns områden att jobba med för att 
skapa konkurrensneutralitet, som är en av grund idéerna med vårdvalssystemen. 
(Vårdföretagarna, 2009, s. 9-28) Som försvar till kritiken av vårdvalssystemet menar 
Verket för Näringslivsutveckling, i regeringens proposition (2008/09:74) om vårdval i 
primärvården, att konkurrensneutralitet är viktigt men menar åt andra sidan att offentlig 
och privata vårdföretag inte har exakt samma förutsättningar. Landsting och kommuner 
måste alltid garantera dess invånare den vård och omsorg som de har rätt till medan 
privata vårdföretag inte bär samma ansvar. Privata vårdföretag får dessutom sälja sina 
tjänster till alla intresserade medan kommun och landsting i princip enbart får erbjuda 
deras invånare samma tjänster. (regeringens proposition 2008/09:74, s. 42)  
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Resultaten av Vårdföretagarnas undersökning (2009) visade dock på att vårdföretagen 
generellt var nöjda med vårdvalssystemen. Vårdvalssystemen gav framförallt 
vårdleverantörer incitament och möjligheter att förbättra verksamheterna. Största 
vinnarna ansågs vara patienterna, som fått bättre och snabbare vård. I och med 
vårdvalssystemen togs i bruk blev vårdföretagen mer beroende av patienternas 
önskemål och vårdtagarna styrde på så sätt var resurserna gick. (Vårdföretagarna, 2009, 
s. 9-28) I regeringens proposition (2008/09:74) om vårdval i primärvården diskuteras 
patientinflytande och valfrihet. Regeringens överväganden var bland annat ”att vården 
måste präglas av öppenhet och mångfald i fråga om innehåll, form och vårdgivare. En 
mångfald av vårdgivare inom den offentliga finansierade vården kan stimulera 
utvecklingen av nytänkande och kostnadseffektiva lösningar samt bidra till förbättrad 
tillgänglighet.”.  (regeringens proposition 2008/09:74, s. 23)  

I delbetänkandet av utredningen om patientens rätt (SOU 2008:37), diskuteras olika 
konkurrensfrågor och att det huvudsakliga målet är en ökad kostnadseffektivitet i 
primärvården. Primärvården i Sverige har dominerats av landstingets egna vårdenheter 
och på grund av avsaknaden av konkurrens menar utredningen att det funnits brister i 
hur landstingets jobbar. Det har funnit svårigheter i att fördela indirekta kostnader på ett 
korrekt sätt och att uppfylla de ekonomiska målsättningarna. När privata aktörer slår sig 
in på marknaden måste de offentliga, redan befintliga, aktörerna jobba mer med 
kostnadseffektiva lösningar. I ett hårt konkurrensutsatt område måste företag 
effektivisera och maximera förtjänster för att kunna överleva. (SOU 2008:37, s. 113)  

De stora kostnaderna för landstinget är utgifter relaterade till personal och lokaler. 
Landstingets personalkostnader uppgår till 60 % av de totala kostnader och kostnaderna 
för lokaler utgör 6-10 %. Stat, landsting och kommuner förvaltar totalt 90 miljoner kvm 
verksamhetslokaler. (Andersson & Jönsson, 2009, s. 1) Primärvården i Västerbottens 
läns landsting hade år 2010 ett underskott på 3,9 miljoner. (Västerbottens läns landsting 
(Vll) årsredovisning 2010) Detta innebär att det är nödvändigt för Västerbottens läns 
landsting att hitta mer kostnadseffektiva lösningar i primärvården, speciellt rörande 
personal och förvaltningen av lokalerna då dessa utgör en stor del av utgifterna. Ett sätt 
för att uppnå detta är att jämföra primärvårdens olika enheter med varandra, och 
därigenom identifiera vilka enheter som är i störst behov av mer kostnadseffektiva 
lösningar. Vi kommer därför att jämföra primärvårdens hälsocentraler inom Umeå-
området med varandra för att hitta områden där deras effektivitet kan förbättras. 
Kostnadseffektiva lösningar är dessutom, som tidigare nämnt, förmodligen mer aktuellt 
nu än någonsin då vården blivit så pass konkurrensutsatt.    

Effektivitet är ett brett begrepp som är flitigt diskuterat i ekonomistyrningslitteraturen. 
Ekonomistyrning är ”en process varigenom utfallet av en viss verksamhet, uttryckt i 
finansiella eller på andra vis mätbara storheter, regelbundet jämförs med 
kvantifierande mål eller standarder och graden av måluppfyllelse är vägledande för 
belöningar, framtida planering och resursallokering.” (Modell & Grönlund, 2006, s. 
13) Effektivitet definieras i detta sammanhang som graden av måluppfyllelse. Inom 
ekonomistyrning uttrycks ofta resurser i finansiella termer, dvs. kostnader. 
Resursutnyttjande beskriver i sin tur hur resursinsatserna är kopplade till 
organisationens mål. Till skillnad från resursutnyttjande tar begreppet produktivitet 
hänsyn till de prestationer som är resultatet av de olika aktiviteterna. Resursutnyttjande 
och produktivitet är tillsammans ett mått på en organisations inre effektivitet eller att 
”göra saker rätt”. Ett företags yttre effektivitet anger å andra sidan om företaget ”gör rätt 
saker”, med andra ord om de uppfyller kundernas behov. (Modell & Grönlund, 2006, s. 
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13-16) Vi kommer dock enbart att behandla inre effektivitet i denna studie, och inom 
denna fokusera på kostnadseffektivitet. Detta innebär att vi inte kommer att behandla 
hela begreppet inre effektivitet, men eftersom vi behandlar stora delar av det tycker vi 
ändå att det är ett lämpligt begrepp att använda. 

För att beräkna en organisations inre effektivitet finns det många olika 
kalkyleringsmetoder, där ABC-kalkylering av många anses som den bästa. Ett exempel 
på detta är resultaten från en undersökning som publicerades i Management Accounting 
Quarterly 2009. Resultaten visade att de som använde ABC-kalkylering upplevde 
betydligt fler fördelar än vad användare av andra kalkyleringsmetoder gjorde (Stratton, 
Desroghes, Lawson & Hatch, 2009). ABC-kalkylering är ett relativt nytt verktyg inom 
ekonomistyrning, som används för att beräkna kostnader av olika slag. Det vanligaste 
användningsområdet för ABC-kalkylering är att beräkna kostnaden för att tillverka 
olika produkter eller tjänster. Ness och Cucuzza (1995) menar att ABC-kalkylering är 
en överlägsen teknik när det gäller att avgöra en produkt eller tjänsts lönsamhet (Ness & 
Cucuzza, 1995, s. 130). Andra fördelar med ABC-kalkylering är att metoden ger ett 
bättre beslutsunderlag för olika situationer, indikerar vart det finns utrymme för 
processförbättringar, ger en bättre uppskattning på kostnaderna samt visar kostnaden för 
outnyttjad kapacitet (Blocher, Stout & Cokins, 2010, s. 133). På grund av dessa 
användningsområden anser vi att ABC-kalkylering är en bra metod att använda för att 
beräkna ett företags inre effektivitet. Det finns många vetenskapliga artiklarna om ABC 
inom sjukvården som beskriver fördelarna och användningsområdena för ABC, till 
exempel Lawson (2005) och Ross (2004). Däremot har användning av ABC inom 
sjukvården studerats relativt lite, speciellt i syftet att mäta den inre effektiviteten. Detta 
innebär att vår studies tillvägagångssätt inte kan utgå från tidigare forskning. Vi hoppas 
därför att vår studie ska bidra till den befintliga litteraturen med ett nytt 
tillvägagångssätt att mäta den inre effektiviteten för organisationer inom sjukvården.   

Ovanstående problembakgrund leder oss till vår problemformulering. 

1.2 PROBLEMFORMULERING  

Hur skiljer sig den inre effektiviteten mellan Västerbottens läns landsting hälsocentraler 
i Umeå-området? Hur kan hälsocentralerna förbättra sin inre effektivitet? 

1.3 SYFTE  

Syftet med denna studie är att genom ABC-kalkylering beräkna hur mycket varje besök 
kostar Landstingets hälsocentraler i Umeå-området. ABC- metoden delar upp ett besök i 
olika aktiviteter och separerar kostnader rörande exempelvis personal, material och 
lokal. Dessa kostnader jämförs sedan mellan hälsocentralerna för att på så sätt kunna ge 
indikationer på vilka vårdcentraler som drivs kostnadseffektivt och vilka som är i behov 
av ökad effektivisering, även kallad intern benchmarking. Kostnaderna delas sedan upp 
i relevanta nyckeltal för att visa på var problemen finns. ABC-metoden, intern 
benchmarking och effektivitetsnyckeltal ligger alltså till grund för en analys av 
hälsocentralerna och förslag på effektivitetsåtgärder.   
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1.4 AVGRÄNSNINGAR   

Studien kommer innefatta samtliga hälsocentraler i Umeå-området som var drivna i 
landstingets regi under året 2010. Detta innebär att vi avgränsat oss inom Västerbottens 
läns landsting vårdenheter eftersom vår studie inte innefattar Skellefteå-området och 
Södra Lappland. Vi har dessutom valt att enbart behandla år 2010 eftersom vi ville ha så 
aktuell information som möjligt. Vår tanke var att inkludera Umeå-områdets privata 
aktörer i vår jämförelse, det vill säga Citymottagningen, Dragonens Hälsocentral och 
Norrlandskliniken. Problemet med detta var att de privata vårdföretagens situation 
skiljde sig så markant med Landstingets vårdenheter att en tillförlitlig jämförelse var 
svår att genomföra. Driften av Citymottagningen och Norrlandskliniken var inte igång 
förrän 1 september 2010 vilket gör det svårt att inkludera hela år 2010 i jämförelsen. 
Dessutom ser startkostnaderna annorlunda ut än driftkostnaderna hos ett etablerat 
företag vilket försvårar jämförelsen ytterligare. Dragonens Hälsocentral har däremot 
varit i drift i många år men har ett förmånligt avtal med Landstinget som inte löper ut 
förrän 1 maj 2011. Man skulle kunna säga att detta avtal innebär att Dragonens 
Hälsocentral drivs under liknade förhållanden som offentliga hälsocentraler och kan 
därför inte anses representera ett typiskt privatdrivet vårdföretag. På grund av detta 
kommer vi enbart att fokusera vår undersökning på offentliga vårdenheten. I och med 
att tiden för vår undersökning är begränsad kommer vi kommer även att begränsa oss 
till att undersöka hälsocentralernas inre effektivitet. Yttre effektivitet behandlar mer 
långsiktiga mål och skulle kunna beräknas exempelvis genom enkäter om kundnytta och 
arbetstillfredsställelse (Modell & Grönlund, 2006, s. 16). Detta tar vi även upp som 
förslag på vidare studier.          

1.5 BEGREPPSFÖRKLARING  

ABC: Kostnadsberäkningsmetod där man fördelar resurskostnader till olika 
kostnadsobjekt (Blocher et al, 2009, s. 129). 

Benchmarking: Ett ”sökande efter de bästa arbetsmetoderna som leder till överlägsna 
prestationer” (Camp, 1993, s. 22).  

Benchmarkingnorm: Förebild inom benchmarkingområdet (Camp, 1993, s. 61-62). 

HC: Hälsocentral 

Inre effektivitet: Att göra saker rätt (Modell & Grönlund 2006, 16). Mått på 
produktivitet och kostnadseffektivitet som beskriver hur organisationen hushåller med 
sina resurser (Ax, Johansson & Kullvèn, 2002, s. 17-18). 

Konkurrensneutral: Lika villkor oavsett driftsform (Vårdföretagarna, 2009, s. 31). 

Nyckeltal: Resursinsatser eller resultat i relation till en påverkansfaktor (U.F.O.S., 2009, 
s. 54). 

Primärvård: Den nära och vardagliga sjukvården på hälsocentraler som tillgodoser de 
flestas behov av vård och omsorg (Vårdföretagarna, 2009, s. 31). 

Umeå-området: Vll är uppdelat i 3 regioner. Skellefteå-området, Södra Lappland och 
Umeå-området. Till Umeå-området hör Backen HC, Bjurholm HC, Ersboda HC, 
Holmsund/Obbola HC, Hörnefors HC, Mariehem HC, Nordmaling HC, Robertfors HC, 
Sävar HC, Teg HC, Vindeln HC, Vännäs HC och Ålidhem HC. (Vll, 2009)  
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Vll: Västerbottens Läns Landsting. 

Yttre effektivitet: Att göra rätt saker (Modell & Grönlund, 2006, s. 16). Beskriver 
organisationens kundvärde (Ax et al, 2002, s. 17-18). 
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2. TEORETISK METOD   

Detta kapitel behandlar vårt ämnesval samt dess teoretiska utgångspunkter. Syftet med 
detta kapitel är att läsaren ska kunna ta del av författarnas egenskaper och syn på 
omvärlden för att sedan bedöma hur detta kan påverka studien. Detta innebär att 
författarnas förförståelse, perspektiv, kunskapssyn och angreppssätt presenteras. 
Slutligen beskrivs insamling, kritik av sekundär källa samt val av teori.   

2.1 ÄMNESVAL 

Då vi båda läser civilekonomprogrammet med inriktning mot revision funderade vi till 
en början på ett ämne som var nära relaterat till detta studieområde. Vi fick dock 
informationen att Västerbottens läns landsting var intresserad av att ge ut ett uppdrag. 
Det resulterade i att vi bokade ett möte med Vll fastighetschef som presenterade detta 
ämnesområde för oss. Det fanns många anledningar till att vi valde att genomföra detta 
uppdrag. Våra uppdragsgivare, Vll, hade enbart önskemål kring studiens syfte, det vill 
säga att beräkna och jämföra hälsocentralernas effektivitet. Tillvägagångssättet och 
metoden för att besvara problemställningen var dock helt upp till oss. Det självständiga 
arbetet kring detta ämne ansåg vi som helt avgörande för detta val i och med att vi ansåg 
att studiens objektivitet och trovärdighet skulle öka om risken för framtida 
intressekonflikter minskar. I och med att ingen av oss hade någon större kunskaper 
inom primärvård och offentlig verksamhet såg vi dessutom detta som en trevlig 
utmaning. En annan anledning till att vi valde detta ämne var att det kändes aktuellt och 
relevant men främst eftersom vi förstod att denna typ av information om 
hälsocentralerna var väldigt bristfällig och att denna studies resultat skulle kunna 
innebära en stor praktiska nytta. Vi tog oss an detta uppdrag med förhoppningen att vårt 
resultat kommer att kunna användas som underlag för framtida ekonomiska beslut inom 
Vll primärvård. 

2.2 PERSPEKTIV  

I enlighet med studiens syfte har vi valt att ta företagarens perspektiv, eller mer specifikt 
Västerbottens läns landstings perspektiv. Studiens syfte är att analysera 
hälsocentralernas självkostnad per vårdbesök i Umeå-området, för att sedan ge förslag 
på åtgärder som skulle kunna effektivisera dessa kostnader. Vår förhoppning är att dessa 
förbättringsåtgärder ska gynna de enskilda hälsocentralernas ekonomi, och i sin tur 
Västerbottens läns landstings ekonomi i stort.  

2.3 FÖRFÖRSTÅELSE 

Det är viktigt att författaren redogör för sin förförståelse eftersom det kan påverka 
dennes uppfattning av verkligheten och i sin tur tolkningen av studiens resultat. 
Förförståelse är den uppfattning författaren har om en företeelse och som är ett resultat 
av egna erfarenheter och tidigare utbildningar. (Holme & Solvang, 1997, s. 95, 151-
153)  

Vår förförståelse för detta område är mestadels teoretisk. Vi som har utfört denna studie 
är båda studenter som läser 8: e terminen på Handelshögskolan i Umeå. Vi har därför en 
god förståelse för företagsekonomi i allmänhet och har tidigare erfarenhet av att jämföra 
och analysera företags produktivitet och effektivitet. Sjukvården var dock för oss en 
relativt okänd bransch och våra teoretiska kunskaper kring den offentliga sektorn var 
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också bristfälliga. Vi har ganska begränsad praktisk förförståelse förutom att vi båda har 
uppsökt en hälsocentral någon gång och möjligtvis reflekterat över dess lokaler och 
personalstyrka. Denna praktiska förförståelse är dock ur patientens perspektiv och inte 
ur hälsocentralernas perspektiv.  

Vi tror att vår förförståelse kommer att påverka studiens utgång, men på vilket sätt är 
det svårt att fastslå. Vår teoretiska förförståelse bidrar förhoppningsvis till att vår 
arbetsgång blir mer effektiv. Dessutom kan man hoppas att resultaten blir mer 
tillförlitliga eftersom vi har tidigare erfarenheter av liknande räkenskaper och analyser. 
Å andra sidan kan våra erfarenheter bidra till att man omedvetet vinklar teorin och i sin 
tur empirin eftersom man förväntar sig ett visst resultat. Slutligen kan det nämnas att vår 
uppfattning om vår egen förförståelse trots allt är subjektiv. I och med att vi har en 
kunskapssyn och ett angreppssätt som förstärker objektiviteten i vår studie anser vi dock 
att studiens påverkan av vår förförståelse minimeras.  

2.4 KUNSKAPSSYN OCH ONTOLOGI 

Vår studie är baserad på en positivistisk kunskapssyn eftersom syftet snarare är att 
beskriva och förklara än att försöka finna en djupare förståelse för forskningsområdet. 
Vårt syfte med studien är att systematiskt undersöka vårdcentralernas egenskaper och 
dess samband mellan olika variabler vilket också är typiskt för denna kunskapssyn. 
(Lindfors, 1993, s. 44-47, 55) En annan föreställning inom positivismen är att man kan 
se helheten av ett problem genom att bryta ner och analysera problemet i mindre bitar 
(Patel & Davidson, 2003, s. 27). Vi kommer att försöka förklara vårdcentralernas totala 
kostnadseffektivitet genom att analysera olika processer och deras kostnader. 

Kritiker till positivismen anser att det är näst intill omöjligt att enbart förklara utan att 
också förstå och tolka mänskligt beteende. Med andra ord, att objektivitet inte är 
förenligt med ett samhällsvetenskapligt studieobjekt. Dessa kritiker förespråkar ett 
perspektiv som kallas hermeneutik. (Bryman & Bell, 2005, s. 29 ff.) Vår intention är att 
vara objektiv under undersökningsprocessen men vi är samtidigt medvetna om att vår 
studie sannolikt kommer att innehålla subjektiva tolkningar. Vårt analysunderlag består 
dock till stor del av hårda fakta såsom information om kostnader, lokaler och personal. 
Vi anser att denna information inte går att tolka på så många olika sätt att det på så sätt 
blir det lättare för oss att bevara vår objektivitet. Dessutom tror vi och hoppas att om 
andra forskare skulle kunna göra om denna studie skulle de komma fram till samma 
resultat, vilket är ett av kriterierna för positivismen (Patel & Davidson, 2003, s. 26 ff.). 
Trots att kravet på fullständig objektivitet är omöjlig att leva upp till, försöker vi ändå 
sträva efter det och vi anser att det är det närmaste man kan komma en positivistisk 
kunskapssyn. 

2.5 ANGREPPSSÄTT  

Ett centralt ställningstagande i undersökningen är hur man ska relatera teori och 
verklighet till varandra. I och med att vi baserar vår undersökning på redan befintliga 
teorier har vi valt ett deduktivt angreppssätt. Hade syftet med studien istället varit att 
samla in information om ett studieobjekt utan att ta utgångspunkt i befintlig teori för att 
sedan genera en teori, hade studien haft ett induktivt angreppssätt. I vår undersökning 
har dock befintliga teorier har legat till grund för vilken information som samlas in och 
hur denna information och resultaten tolkas och analyseras. (Patel & Davidson, 2003, s. 
23-24) Vi kommer dock inte att testa hypoteser, som anses typiskt för ett deduktivt 
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angreppssätt, utan vår studie är byggd på en föreställning att det finns skillnader i de 
olika hälsocentralernas effektivitet och att dessa skillnader kan hänföras till olika 
förklaringsvariabler. (Bryman & Bell, 2005, s. 23) 

2.6 KVANTITATIV METOD  

En metod är ett redskap som används för att lösa problem och komma fram till ny 
kunskap (Holme & Solvang, 1997, s. 13). Vårt val av metod hänger samman med vår 
kunskapssyn och vårt angreppssätt. Ett deduktivt förhållningssätt mellan teori och 
empiri och en positivistisk kunskapssyn är ofta nära sammankopplat med en kvantitativ 
forskningsstrategi. (Bryman & Bell, 2005, s. 40 ff.)  

För att kunna besvara vår forskningsfråga behöver vi ta del av stora mängder 
information kring hälsocentralerna i Umeå-området. I och med att vårt resultats 
tillförlitlighet är beroende av att vi erhållit jämförbar information av hög kvalité, var 
den bästa forskningsstrategin för vår studie sekundäranalys. Vi ville beräkna och 
jämföra den inre effektiviteten och eftersom vi varken hade tillräckligt med tid eller 
kunskap för att samla in och göra beräkningar från grunden var sekundäranalys det enda 
alternativet. Enkäter eller strukturerade intervjuer hade inte varit lämplig på grund av 
datainsamlingens omfattning och att vi, på grund av frågornas komplexitet, förmodligen 
skulle bli hänvisade till sekundärdata såsom årsredovisningar och liknade. Enkäter och 
strukturerade intervjuer hade å andra sidan varit en mer lämplig metod ifall vi valt att ta 
patienternas perspektiv och undersöka hälsocentralernas yttre effektivitet eftersom man 
då är ute efter åsikter och inte ren fakta (Bryman & Bell, 2005, s. 135, 162, 230-232).    

Nedan beskriver vi fyra huvudsakliga intresseområden hos en kvalitativ forskare och på 
vilket sätt vi har fokuserat på dessa under arbetets gång. (Bryman & Bell, 2005, s. 99 
ff.)  

2.6.1 MÄTNING  

Kvantitativa metoder är mer förutbestämda och strukturerade än kvalitativa metoder. 
Forskaren definierar vilka förhållanden som är av intresse och metoden avgör också 
vilka resultat som kan uppnås. Syftet med en kvantitativ metod är att omvandla 
information till siffror och mängder. Inom kvalitativa metoder är det fokus på 
författarens tolkningar och det är antigen omöjligt eller opassande att omvandla 
resultaten till siffror. (Holme & Solvang, 1997, s. 14, 76) Vår undersökning handlar om 
att beräkna kostnader för ett antal förutbestämda aktiviteter som tillsammans utgör ett 
vårdbesök. Dessa aktiviteter blir alltså mätbara genom att omvandlas till siffror. 

2.6.2 KAUSALITET  

Vi som författare till en kvantitativ studie strävar efter att både beskriva och förklara 
vissa redan förutbestämda variabler inom forskningsområdet som vi baserat på befintlig 
teori. Undersökningen är strukturerad eftersom det på förhand är bestämt vilken 
information som ska samlas in från varje vårdenhet. En kvantitativ forskare intar rollen 
som observatör snarare än deltagare inom studieområdet. (Holme & Solvang, 1997, s. 
76-79) Vi vill undersöka om det finns skillnader i besökskostnader mellan Umeås 
vårdcentraler men även förklara varför dessa potentiella skillnader existerar. 
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2.6.3 GENERALISERING  

Kvantitativa forskare brukar även sträva efter att kunna generalisera resultaten till andra 
grupper och situationer än de som undersökts i studien (Bryman & Bell, 2005, s. 99 ff.). 
I och med att vi undersökt hela vår population har vi dock inget behov av att försöka 
applicera dessa resultat på några övriga grupper. Det går inte att generalisera våra 
resultat på övriga hälsocentraler runt omkring i Sverige då dessa inte ingått i vår 
population. Metoden vi använt för att beräkna hälsocentralernas effektivitet anser vi 
däremot går att generalisera utöver vår population. Vi utvecklar denna diskussion i 
kapitel nio om generaliserbarhet.  

2.6.4 REPLIKATION 

Som vi nämnde tidigare är replikation ett kriterium för positivism, och eftersom 
kunskapssyn och metod hör samman är detta också ett kännetecken för kvantitativ 
metod. (Patel & Davidson, 2003, s. 26 ff.; Holme & Solvang, 1997, s. 14) En 
replikation är enbart möjlig att genomföra om forskaren är objektiv under arbetets gång. 
Om forskaren, medvetet eller omedvetet, subjektivt tolkar resultaten är det orimligt att 
en annan forskare skulle komma fram till exakt samma slutsatser. Om det inte går att 
reproducera forskarens resultat, brukar resultatets validitet ifrågasättas. (Bryman & Bell, 
2005, s. 102- 105) På grund av detta försöker vi som författare beskriva våra teoretiska 
utgångspunkter och vår praktiska metod noggrant för att underlätta en replikation. 
Dessutom, som vi nämnt tidigare, är vår målsättning att vara så objektiv som möjligt 
under hela arbetsprocessen. Vi utvecklar denna diskussion i kapitel nio om reliabilitet 
och validitet.  

2.6.5 KRITIK KVANTITATIV METOD    

En nackdel med att använda sig av en kvantitativ metod är, som tidigare nämnt, brist på 
flexibilitet. Informationssökningen är vanligtvis förutbestämd och resultaten är 
någorlunda låsta. Forskaren styr insamlingen av informationen och har därför redan 
begränsat resultaten genom att till exempel enbart undersöka ett fåtal samband. Det kan 
resultera i att forskaren upptäcker att informationen som samlas in inte är relevant för 
frågeställningen. Kvalitativa metoder är mer flexibla och informationssökningen är 
betydligt friare. Märker forskaren att vissa frågeställningar och samband saknas kan 
detta kompletteras under undersökningens gång. (Holme & Solvang, 1997, s. 79-81) 
Kritiker till kvantitativ forskning menar också att objektivitet inte är förenligt med ett 
samhällsvetenskapligt studieobjekt. Detta är alltså samma kritik som riktats till den 
sammanlänkande kunskapssynen positivismen. (Bryman & Bell, 2005, s. 29 ff., 105)    

Kritik till sekundäranalys är att kunskapen kring hur viss information har samlats in, 
exempelvis hur vissa siffror beräknas, kan vara bristfällig då man inte deltagit i 
datainsamlingen. Trots att sekundärdata generellt anses vara av hög kvalité så kan man 
dock inte ta kvalitén för given då man har begränsad kontroll över datamängden. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 235-239) Vi bemöter denna kritik i sektionen 5.5 om 
källkritik datainsamling.      

2.7 INSAMLING SEKUNDÄRKÄLLOR  

Vi har använt oss av sekundärkällor i vår undersökning. Sekundära källor är data som 
samlats in av andra forskare som till exempel böcker och tidigare forskning. Sekundära 
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källor är ofta av hög kvalitet eftersom dessa brukar vara omfattande och de använda 
metoderna etablerade. Forskarna bakom dessa källor är många gånger väldigt skickliga 
och erfarna och det krävs dessutom både tid och pengar att kunna generera kvalitativ 
information (Bryman & Bell, 2005, s. 230 ff.) Efter att vi tagit del av en rad olika sätt 
att mäta och jämföra kostnadseffektivitet ansåg vi att metoden Activity Based Costing 
skulle hjälpa oss att besvara vårt syfte på bästa sätt. Denna typ av kostnadsberäkning är 
flitigt använd inom olika forskningsområden och är erkänd som ett bra redskap inom 
området ekonomistyrning.    

Insamlingen av data till problembakgrund och teori har bland annat skett via sökmotorer 
som vi fått tillgång via Umeå universitets bibliotek. När vi sökt litteratur och statliga 
offentliga utredningar har vi mestadels använt sökmotorn Album och i databaserna 
Emerald och Business Source Premier har vi funnit våra vetenskapliga artiklar. Vi har 
även använt sökmotorer på Internet för att hitta information kring regeringens 
propositioner och lagar angående vårdvalet samt fakta om landstingen och 
hälsocentralerna. 

Vi har använt ett antal sökord för att hitta relevant information på Internet och 
sökmotorerna på Umeå universitets hemsida. De huvudsakliga sökorden som använts är 
”ABC”, ”ekonomistyrning”, ”nyckeltal”, ”effektivitet”, ”benchmarking”, ”sjukvården”, 
”primärvården”, ”offentlig sektor”, ”vårdvalet i Sverige”, ”ersättningssystem”, ”Vll” 
och ”Skl”. Sökningen har även skett i kombination med varandra samt översatts till 
engelska. Vi fick många sökträffar på metoderna ”ABC” och ”benchmarking” som 
tyder på att dessa områden är välstuderade genom åren. När vi däremot kombinerade 
dessa sökorden med ”offentlig sektor”, ”sjukvården” eller ”primärvården” sjönk antalet 
sökträffar drastiskt. Antalet relevanta artiklar av dessa sökträffar var i sin tur väldigt få. 
Detta talar för att det inte finns så mycket tidigare forskning inom området sjukvård och 
ekonomistyrning och speciellt inte inom vår specifika inriktning.   

Den viktigaste och helt avgörande informationskällan har varit våra kontaktpersoner 
inom Vll som under studiens gång kontinuerligt försett oss med information. Denna 
information har legat till grund för hela vår undersökning. I och med att delar av denna 
information inte varit offentlig eller behövt bearbetats har informationsinsamlingen tagit 
lång tid. Insamlingen av dessa data har skett via intervjuer vid möten och samt 
dokument såsom Excel filer.    

2.8 KÄLLKRITIK SEKUNDÄRKÄLLOR  

Syftet med källkritik är att värdera källor och bedöma deras trovärdighet (Thurén, 2000, 
s. 7). Som författare ska man bland annat sträva efter att använda sig av ursprungskällan 
vid teoriuppbyggnaden annars riskerar man att göra felaktiga referat av 
ursprungsförfattarens ståndpunkt. (Lindfors, 1993, s. 88- 89) Vi har försökt att använda 
oss av förstahandskällan i vår teoridel så långt det har varit möjligt. Tyvärr är ibland 
ursprungskällan svår att få tag i och då har vi fått lita på att referaten är korrekt 
återgivna. Vi ser dock ingen större fara i detta då de vetenskapliga artiklarna granskats 
innan de publicerat. De teorier vi använt oss av är många gånger skrivna av erkända 
forskare och anses vara allmänt vedertagna. ABC är till exempel ett välanvänt redskap 
inom ekonomstyrning. Vi anser därför att merparten av böckerna är trovärdiga som 
källa. Vi har också använt oss av litteratur som beskrivit nyckeltal och statistik. Dessa 
källor bör anses vara relativt tillförlitlig då utgångspunkten för framställning av denna 
litteratur bygger på objektivitet. 
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Vi har också haft i åtanke att källorna ska vara relativt nya så de inte har blivit 
inaktuella. Däremot har till exempel de flesta metodböckerna skrivits på 1900-talet eller 
tidigt 2000-tal. Lindfors (1993) menar att en källas aktualitet är viktig men att äldre 
källor eller forskningsresultat inte behöver vara inaktuella (Lindfors, 1993, s. 89). Vi 
anser att metodböcker och andra böcker som behandlar ett ämne vars utveckling står 
relativt still, måste få anses vara aktuella oavsett när de var skrivna.  

2.9 VAL AV TEORI  

Vi har noggrant valt teori som kan hjälpa oss förklara och besvara vår 
problemformulering. Eftersom vårt syfte med studien är att beräkna kostnaden för ett 
vårdbesök och sedan jämföra dessa för att se vilka hälsocentraler som är i behov av 
effektivisering, har vi valt teorier som vi kan utgå ifrån i vårt tillvägagångssätt. Vi har 
alltså inte valt teorier som vi kommer att testa med hypoteser, utan vi har valt teorier 
som vi kan grunda vårt tillvägagångssätt på. Teorin börjar brett med ämnet 
ekonomstyrning som sedan följs av en förklaring av redskapet Activity Based Costing. 
Denna metod används för att beräkna besökskostnader. Detta följs sedan av teori kring 
benchmarking som ligger till grund för jämförelsen av besökskostnaden mellan 
hälsocentralerna. Inom avsnittet om benchmarking avhandlas även typiska problem 
inom offentliga verksamheter och i och med det, potentiella områden som kan vara i 
behov av förbättringsåtgärder. Slutligen förklaras olika nyckeltal som mäter 
organisationers effektivitet vilket behövs för djupare analyser av skillnaderna mellan 
hälsocentralerna och var det är möjligt att effektivisera organisationen.  
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3. TEORI 

I detta kapitel presenterar vi den teori som ligger till grund för vår undersökning. . De 
följande teorierna har legat till grund för vår datainsamling samt hur studiens resultat 
har tolkas och analyseras. 

3.1 EKONOMISTYRNING 

Denna inledande sektion behandlar ämnet ekonomistyrning för att belysa hur 
organisationer kan styra sin verksamhet i önskad riktning. Vi beskriver även koppling 
mellan ekonomistyrning och effektivitet samt de olika typerna av styrmedel och avslutar 
sedan med en del om ekonomstyrning inom sjukvården. Syftet med denna sektion är att 
visa läsaren hur organisationer kan styra sin verksamhet mot en ökad effektivitet, samt 
vilka verktyg man kan använda sig av. Vi vill även belysa de skillnader och svårigheter 
som finns inom sjukvården. 

Begreppet ekonomistyrning började användas under 1970-talet, och kan definieras som 
”avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare i avsikt att nå vissa 
ekonomiska mål” (Greve, 2009, s. 27). Ekonomistyrningen syftar till att, genom 
analysera information, hushålla med företagets resurser och styra verksamheten mot 
sina uppsatta mål (Nilsson, Olve & Parment, 2010, s. 13). Det huvudsakliga ändamålet 
med ekonomistyrningen är att styra organisationen i önskad riktning, vilket kan 
uttryckas som att gå från ett sannolikt beteende utan styrning till ett önskvärt beteende 
(Parment, 2010, s. 16). Utformningen och användandet av ekonomistyrningen bör alltså 
ske på ett sätt som överensstämmer med företagets strategier och mål (Nilsson, Olve & 
Parment, 2010, s. 9). För att kunna uppnå detta krävs målkongruens som enligt Anthony 
och Govindarajan (2001) innebär att de anställdas mål, så långt som möjligt, ska vara 
desamma som företagets. För att möjliggöra detta krävs det att ekonomistyrningen är 
utformad, och används, på ett sätt där målkongruens är i fokus. (Anthony & 
Govindarajan, 2001, s. 7) För att kunna styra verksamheten i önskad riktning finns det 
olika hjälpmedel, som inom ekonomistyrningen kallas för styrmedel. 

 3.1.1 EFFEKTIVITET OCH STYRMEDEL 

Ekonomistyrningen strävar efter att styra verksamheten mot så hög effektivitet som 
möjligt. Effektiviteten är ett uttryck som beskriver hur väl en verksamhet uppnår sina 
mål, och kan delas in i inre effektivitet och yttre effektivitet. Inre effektivitet, som ofta 
innebär en hög produktivitet och kostnadseffektivitet, beskriver hur organisationen 
hushåller med sina resurser. Yttre effektivitet handlar om relationer utanför 
organisationen, och ett centralt begrepp är kundvärde. Man kan alltså säga att den inre 
effektiviteten handlar om ett internt perspektiv, medan den yttre effektiviteten handlar 
om ett externt perspektiv. (Ax et al, 2002, s. 17-18) För att styra verksamheten så 
effektivt som möjligt finns det olika styrmedel, där de centrala styrmedlen är: Formella 
styrmedel, organisationsstruktur och mindre formaliserad styrning (Ax et al, 2002, s. 
68).  

3.1.1.1 FORMELLA STYRMEDEL 

De formella styrmedlen är olika metoder, och kan ses som tekniker inom 
ekonomistyrning (Ax et al, 2002, s. 69). De metoder som vi kommer att använda oss av 
i vår studie är produktkalkylering och benchmarking. Produktkalkylering handlar om att 
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summera intäkter och/eller kostnader för produkter eller tjänster (Ax et al, 2002, s. 69). 
Produktkalkyler kan, bland annat, användas till lönsamhetsbedömningar och 
kostnadskontroll (Greve, 2009, s. 431). Det finns en mängd olika kalkyleringsmetoder, 
men de vanligaste är: bidragskalkyl, självkostnadskalkyl, stegkalkyl och ABC-kalkyl. 
ABC-kalkylen, som vi kommer att använda i vår studie, ger en bra grund för 
lönsamhetsbedömningar och visar även kostnadsfördelningar väldigt noggrant. 
(Berstrand, 2010, s. 51) Benchmarking handlar om att förbättra den egna verksamheten 
genom att jämföra sin egen verksamhet med andras. Det finns inga egentliga 
begränsningar för inom vilka områden benchmarking passar, utan man siktar hela tiden 
på att uppnå samma effektivitet som de bästa inom olika områden. (Ax et al, 2002, s. 
72) 

3.1.1.2 ORGANISATIONSSTRUKTUR  

Organisationsstruktur handlar om hur verksamheten organiseras och innehåller 
egenskaper som struktur, fördelning av beslutanderätt, metoder för att samordna 
verksamheten etc. (Samuelsson, 2004, s. 29). Enligt Ax et al (2002) är 
organisationsform, ansvarsfördelning och belöningssystem de aspekter inom 
organisationsstrukturen som är starkast förknippade med ekonomistyrning. 
Organisationsform handlar helt enkelt om de olika formerna för att organisera 
verksamheten. Ansvarsfördelning innebär att man ska kunna påverka det man ansvarar 
för, och att man har befogenheter att göra det. Huvudtanken med belöningssystem är att 
motivera de anställda att prestera bra, och förhoppningsvis även förbättra sina 
prestationer. (Ax et al, 2002, s. 74-85) I vår studie behandlas denna typ av styrmedel i 
diskussionen om Vll ersättningssystem. 

3.1.1.3 MINDRE FORMALISERAD STYRNING 

Mindre formaliserad styrning är den typ av styrmedel som används minst inom 
ekonomistyrning, men under senare år har den fått allt mer fokus (Ax et al, 2002, s. 86). 
Ett exempel på det är att många organisationer lägger fokus på att anställa personer som 
har rätt kompetens för den aktuella tjänsten, och som dessutom passar in i 
organisationen. Därigenom får företaget en viss kultur bland sina anställda, vilket 
förhoppningsvis garanterar att de handlar i enlighet med organisationens 
riktlinjer.(Samuelsson, 2004, s. 36) Enligt Ax et al är företagskultur, lärande och 
bemyndigande de mindre formaliserade styrmedlen som det fokuserats mest på under de 
senaste åren (Ax et al, 2002, s. 869). Denna typ av styrmedel behandlas inte i vår studie 
men vi har ändå valt att ha med detta avsnitt för att de är en central del av 
ekonomistyrning. 

3.1.2 EKONOMISTYRNING INOM SJUKVÅRDEN 

Enligt Parment (2010) ser ekonomistyrning inom sjukvården till stor del ut på samma 
sätt som de gör inom andra områden, vilket innebär att man bör ha en tydlig inriktning 
på sin verksamhet samt utnyttja sina resurser på ett så effektivt och produktivt sätt som 
möjligt. En stor skillnad är dock att handlingsutrymmet inom sjukvården oftast 
begränsas av man måste tillhandahålla nödvändig vård för sina patienter, oavsett vad det 
kostar. Dessutom kommer behovet av vård alltid vara större än vad sjukvården kan 
erbjuda, hur effektiv och produktiv verksamheten än är. Utifrån dessa aspekter kan 
därför styrning av sjukvård vara lite mer problematisk än vad den är inom andra 
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områden. Parment (2010) menar att man vid styrning av sjukvård måste skilja på tre 
olika typer av resultat. Dessa tre resultat är det medicinska resultatet, det av patienten 
upplevda resultatet samt det ekonomiska resultatet. Det ekonomiska resultatet är 
sammankopplat med det medicinska resultatet, eftersom att det syns i det ekonomiska 
redovisningssystemet när man har uppnått det medicinska resultatet. Parment (2010)  
menar att detta ökar incitamenten för vårdgivare att uppnå bättre ekonomiska resultat. 
(Parment, 2010, s. 146-149) 

3.2 ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM  

Denna sektion handlar om ABC, vilket är grunden för vår kostnadsberäkning av de 
olika vårdbesöken. Sektionen inleds med en allmän beskrivning av metoden och 
tillvägagångssättet vid användande av metoden. Sedan följer avsnitt som jämför ABC 
med andra metoder, som beskriver fördelarna med ABC samt som tar upp användandet 
av ABC inom sjukvården. Vi har med detta ämne eftersom vi kommer att beräkna den 
inre effektiviteten, kostnaden för ett vårdbesök, med hjälp av ABC.  Syftet med denna 
sektion är att ge läsaren en allmän förståelse om vad metoden innebär samt hur den 
används. Med de två nästkommande avsnitten vill vi visa varför vi valde att använda oss 
av ABC, och varför de passar bra för vår studie. Avsikten med det sista avsnittet är att 
belysa att ABC är applicerbar även inom sjukvården. 

ABC är en kostnadsberäkningsmetod där man fördelar resurskostnader till olika 
kostnadsobjekt som till exempel produkter, tjänster och kunder. Resurskostnaderna 
fördelas utifrån de olika aktiviteter som utförs under produkten eller tjänstens 
framställandeprocess. Grundtanken inom ABC är att ett företags produkter eller tjänster 
är ett resultat av de olika aktiviteterna som har utförts. Dessa aktiviteter förbrukar 
resurser, vilket i sin tur skapar kostnader för företaget (Blocher et al, 2010, s. 129).  
Inom ABC utgår man alltså utifrån att aktiviteter förbrukar resurser, medan produkter 
eller tjänster förbrukar aktiviteter (Gerdin, 1995, s. 70). 

Centrala begrepp inom ABC-kalkylering är aktiviteter och kostnadsdrivare. Med 
aktivitet menar man ett moment eller en uppgift som utförs i en anställds dagliga arbete. 
Man kan alltså säga att aktiviteter är olika typer av fysiskt arbete som utförs i företagets 
framställning av en produkt eller tjänst. Aktiviteterna delas även upp i 
aktivitetshierarkier. Dessa hierarkier består av olika nivåer, utifrån vilka aktiviteterna 
delas upp. För ett tillverkande företag kan en aktivitetshierarki till exempel bestå av 
enhets-, serie-, produkt-, kund- och företags-nivåaktiviteter. Kostnadsdrivare används 
för att beräkna kostnadsobjektens konsumtion av de olika aktiviteterna som finns i ett 
företag. Kostnadsdrivare kan alltså ses som en fördelningsnyckel för hur mycket av de 
olika aktiviteterna som ett kostnadsobjekt konsumerar (Ax, Johansson & Kullvèn, 2009, 
s. 144). 

Två andra grundläggande delar inom ABC-kalkylering är resurser och kalkylobjekt. 
Med resurser menas de produktionsfaktorer som behövs för att kunna utföra de olika 
aktiviteterna.  Kalkylobjekt eller kostnadsobjekt är det man härleder kostnaderna till, 
vilket oftast är produkter eller tjänster. Det finns även kostnader som inte direkt går att 
fördela till aktiviteter eller kostnadsobjekt. Dessa kostnader kallas resursdrivare och 
aktivitetsdrivare inom ABC. (Gerdin, 70) 
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3.2.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID ABC-KALKYLERING 

Framtagandet av ett aktivitetsbaserat kostnadssystem involverar fyra olika steg:  

• Identifiera vilka aktiviteter som förekommer inom företaget 

• Fördela resurskostnaderna till de olika aktiviteterna 

• Bestäm kostnadsdrivarna för de olika aktiviteterna 

• Fördela aktivitetskostnaderna till kostnadsobjekten. 

(Drury, 2004, s. 377) 

För att identifiera vilka aktiviteter som finns i ett företag så genomför man 
aktivitetsanalys (Drury, 2004, s. 377). I en aktivitetsanalys så samlar man ihop data från 
befintliga dokument, samt skapar ny data genom enkätundersökningar, observationer 
och intervjuer med personalen (Blocher et al., 2010, s. 131). Enligt Ax et al (2009) så är 
det vanligaste sättet att identifiera vilka aktiviteter som finns att intervjua personalen. 
Detta beror på att personalen oftast har den bästa kunskapen om vilka aktiviteter som 
finns, hur mycket resurser de konsumerar, vilka kostnadsdrivare de bör ha etc. Ax 
(2009) nämner även andra metoder som tidsstudier, observationer samt analyser av 
organisations- och flödesscheman för att identifiera förekommande aktiviteter (Ax et al, 
2009, s. 148). 

När de olika aktiviteterna är identifierade fördelas resurskostnaderna, för en specifik 
period, till aktiviteterna. Detta gör man för att fastslå hur mycket man spenderar på de 
olika aktiviteterna (Drury, 2004, s. 380). När detta genomförs använder man sig inom 
ABC av resurskostnadsdrivare. Eftersom aktiviteterna styr resurskostnaderna för ett 
företag, bör resurskonsumtionskostnadsdrivarna vara baserade på ett orsak och verkan 
förhållande (Blocher et al., 2010, s. 132).  

För att kunna fördela kostnaderna för de olika aktiviteterna till en produkt måste man 
välja en kostnadsdrivare för varje aktivitet. Det finns flera faktorer man bör ha i åtanke 
när man väljer kostnadsdrivare. En kostnadsdrivare bör bland annat vara lätt att mäta, 
det bör vara relativt lätt att samla in det data som behövs etc.(Drury, 2004, s. 380-381). 
Enligt Ax et al (2009) kan man dela in kostnadsdrivare i tre olika kategorier. Den första 
är transaktionsrelaterade kostnadsdrivare där man mäter antalet förekomster, som till 
exempel antalet inköp, fakturor, kunder etc. Denna typ av kostnadsdrivare är bra att 
använde i de fall där kalkylobjekten är lika resurskrävande med avseende på 
aktiviteterna. Nästa kategori är tidsrelaterade kostnadsdrivare där man mäter hur lång 
tid en aktivitet tar att utföra, till exempel inköpstimmar, maskinbearbetningstimmar etc. 
Denna typ av kostnadsdrivare passar bra att använda när kalkylobjekten har olika 
tidsanspråk på aktiviteter, en förutsättning är dock att kalkylobjekten kräver samma 
resursinsatser. Den sista kategorin är intensitetsrelaterade kostnadsdrivare och dessa är 
lämpliga att använda när kalkylobjekten behöver speciella aktivitetsinsatser. Exempel 
på speciella aktivitetsinsatser kan vara om ett kalkylobjekt behöver utrustning som är 
billigare eller dyrare än normalt, eller som det krävs personal som har högre eller lägre 
lön än normalt (Ax et al, 2009, s.155). 

I det sista steget i framtagandet av ett aktivitetsbaserat kostnadssystem fördelar man, 
med hjälp av de valda kostnadsdrivarna, aktivitetskostnaderna till kostnadsobjekten 
(Blocher et al, 2010, s. 132). Kan aktivitetskostnaderna inte kopplas till 
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kostnadsobjektet på ett orsakslogiskt sätt, ska de inte heller fördelas till objektet. Detta 
beror på att inom ABC ska fördelningen av kostnader inte ske på ett godtyckligt sätt. 
Ifall man inte på ett orsakslogiskt sätt kan fördela aktivitetskostnaderna till 
kostnadsobjektet, så ligger de kvar på den aktivitetshierarkinivån som aktiviteten ligger 
på. Därigenom belastas inte kostnadsobjektet med kostnader som inte går att relatera till 
objektet på ett logiskt sätt (Ax et al, 2009, s. 158). 

3.2.2 ABC JÄMFÖRT MED ANDRA METODER 

I en studie som publicerades i Management Accounting Qarterly 2009, undersökte man 
ABC-användare med användare av andra metoder såsom actual costing, normal costing 
och standard costing. Undersökningen innehöll 348 företag från olika branscher, varav 
hälften var från Nord Amerika och resten från övriga världen. Respondenterna fick 
svara på hur de upplevde sin kostnadsberäkningsmetod, utifrån olika situationer. 
Resultaten från studien visade bland annat att ABC-användarna upplevde fler fördelar 
med deras metod än användarna av andra metoder. När det gällde problemen med de 
olika metoderna visade resultaten att användarna av andra metoder upplevde fler 
problem med sin metod än vad ABC-användarna gjorde. Studien visade även att ABC-
användarna kände att informationen de fick genom ABC gav ett bättre beslutsunderlag 
än användarna av andra metoder. Dessutom visade studien att ABC-användarna 
upplevde att de fick bättre mått på om olika kunder och produkter var lönsamma eller 
inte. Slutsatserna från studien var att ABC anses vara en bättre 
kostnadsberäkningsmetod än de andra metoderna. Författarna till artikeln menar att 
resultaten från studien visar att ABC ger företag bättre kostnads- och lönsamhetsmått än 
övriga kostnadsberäkningsmetoder. (Stratton et al, 2009) 

3.2.3 FÖRDELAR MED ABC 

I likhet med Stratton et al (2009) menar Blocher et al (2010) att den största anledningen 
till att företag väljer att använda sig av ett aktivitetsbaserat kostnadssystem är fördelarna 
som det medför. Några av de största fördelarna, som många företag har upplevt, är att 
de får bättre lönsamhetsmått, bättre beslutsunderlag, förbättrade processer, kan 
uppskatta sina kostnader bättre samt får veta sina kostnader för outnyttjad kapacitet 
(Blocher et al, 2010, s. 129)   

 Den kanske största fördelen med ABC är att det är en överlägsen teknik när det gäller 
att avgöra om en produkt eller tjänst är lönsam eller inte. Även om man bara använder 
ABC i en engångsanalys av produktkostnader kan metoden göra stora skillnader, men 
vill man maximera effekterna av ABC ska man implementera metoden i hela 
organisationen. (Ness & Cucuzza, 1995, s. 130). ABC-kalkylering ger dessutom 
information om hur mycket av företagets resurser som de olika aktiviteterna förbrukar, 
och därigenom också hur mycket olika produkter eller tjänster förbrukar. Detta gör det 
möjligt för företagsledningen att fokusera på de aktiviteter som har stor inverkan på den 
totala kostnaden för produkten eller tjänsten. Informationen från ABC kalkyleringen 
visar alltså företagsledningen vilka aktiviteter som behöver minska sin 
resursförbrukning, och lyckas de med att genomföra detta så minskar de även kostnaden 
för produkten eller tjänsten.(Cooper & Kaplan, 1991 ) 

En studie som visar på att några av de tidigare nämnda fördelarna är förenade med 
användande av ABC, är en studie gjord av Maiga och Jacobs (2008). I studien 
undersöks om användande av ABC är förenat med förbättrande kostnader, förbättrad 
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kvalitet, förbättrad produktionstid samt förbättrad lönsamhet. Dessutom undersöks det 
om dessa faktorer är förenade med varandra. Resultaten från undersökningen, som 
bestod av 691 företag, visar att användande av ABC är signifikant förenat med 
förbättrad kvalitet, förbättrade kostnader samt förbättrad produktionstid. Däremot visa 
studien inga direkta bevis för att användande av ABC är förenat med förbättrad 
lönsamhet. Resultaten visar dock att förbättrad kvalitet, förbättrade kostnader samt 
förbättrad produktionstid tillsammans är signifikant förenade med en förbättrad 
lönsamhet. Resultaten från studien visar alltså att användande av ABC förbättrar 
kostnaderna, kvaliteten, produktionstiden och även indirekt lönsamheten. (Maiga & 
Jacobs, 2008)  

3.2.4 ABC INOM SJUKVÅRDEN 

Inom sjukvården finns det också många fördelar med att använda sig av ABC. Tidigare 
studier visar att sjukhus på ett bättre sätt kan planera och kontrollera kostnaden för de 
olika tjänsterna som de erbjuder. ABC visar också inom vilka områden som sjukhusen 
kan reducera sina kostnader och förbättra sina processer. Dessutom hjälper ABC till att 
förhindra onödig förbrukning av sjukvårdsresurser (Lawson, 2005, s. 79-80) En annan 
stor fördel med ABC inom sjukvården är att sjukhus med hjälp av ABC kan förbättra 
sin effektivitet (Shields, 2001, s. 15). Eftersom vår studie ämnar mäta och visa på 
områden där hälsocentralerna kan förbättra den inre effektiviteten, anser vi att resultaten 
från dessa studier visar att ABC är ett bra verktyg för att uppnå detta. 

I artikeln Analyzing Health Care Using ABC beskriver Ross (2004) fördelarna och 
användningsområdena för ABC inom sjukvården. Enligt Ross har sjukvården två olika 
aspekter att hänsyn till, den medicinska aspekten där kostnader inte har någon inverkan 
samt den ekonomiska aspekten som handlar om att organisationen ska gå runt. Dessa 
två aspekter kan ofta vara svåra att kombinera på ett bra sätt, men genom att använda 
sig av ABC har man större chans att lyckas med detta. Ross menar att ABC kan 
användas både för att kontrollera kostnaderna och förbättra utförandet av tjänsterna, 
detta kan ske genom att ABC identifierar inom vilka områden kostnaderna kan 
reduceras och utförandet kan förbättras. Detta gör att fokus kan riktas på områden som 
inte är tillräckligt effektiva. Enlig Ross (2004) är en av de största fördelarna med ABC 
inom sjukvården att man blir medveten om kostnaderna för de olika tjänsterna som man 
tillhandahåller. Ross (2004) menar dock att ABC endast tillhandahåller information om 
var kostnader kan reduceras eller processer kan förbättras, sen är det upp till ledningen 
att genomföra de förändringar som krävs. Att använda sig av ABC löser alltså inga 
problem, men det visar var förändringar är nödvändigt. (Ross, 2004) Vi anser även att 
resultaten från denna studie visar att ABC lämpar sig väldigt bra som 
kostnadsberäkningsmetod, för att uppnå syftet med vår studie.  

Trots dessa fördelar är det relativt ovanligt att använda sig av ABC inom sjukvården. 
Detta beror till stor del på att det är en väldigt tidskrävande, kostsam och svår process 
att implementera ABC i en organisation. Detta styrks av resultaten från en studie som 
gjordes på organisationer inom sjukvårdssektorn i USA 1994, och sedan följdes upp 
2004, som visar att antalet organisationer som använder ABC har minskat under dessa 
tio år. Detta trots att resultaten från studien även visar att ABC upplevs ge en bättre bild 
av organisationernas verksamheter, samt mer användbar information om kostnaderna. 
(Lawson, 2005, s. 79) 
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3.3 BENCHMARKING 

Följande sektion handlar om benchmarking och inleds med en beskrivning av ämnet 
och de olika typerna av benchmarking. Vidare följer en beskrivning av 
benchmarkingprocessen innan sektionen avslutas med ett avsnitt om benchmarking 
inom sjukvården. Anledningen till denna sektion är att vår studie ämnar jämföra de 
olika hälsocentralernas effektivitet för att hitta potentiella förbättringsområden, vilket 
är precis vad benchmarking handlar om. Syftet med sektionen är att ge läsaren en 
förståelse för begreppet benchmarking samt hur processen går till. Vi vill även visa hur 
benchmarking har använts inom sjukvården samt vilka effekter detta har medfört. 

Enligt Camp (1993) har metoden benchmarking många definitioner men framhäver 
särskilt att benchmarking bör ses som ett ”sökande efter de bästa arbetsmetoderna som 
leder till överlägsna prestationer”. Denna definition menar Camp (1993) är giltig för alla 
typer av affärsverksamheter vare sig de producerar varor eller tjänster. (Camp, 1993, s. 
22)  

Organisationer som strävar efter bättre effektivitet kan jämföra både totalprestationer 
och prestationer hos enskilda enheter mot motsvarande prestationer hos konkurrenter. 
Dessa jämförelser kan ge förslag och tips på bättre arbetsmetoder och uppmuntra till att 
förnya och förbättra sina egna metoder. Benchmarking är en teknik som innebär att 
jämföra prestationer mellan olika organisationer och samtidigt att söka och upprätta en 
norm som den egna verksamheten kan jämföras mot. Denna form av benchmarking 
handlar om industriell kunskapsinsamling och innebär att man kan jämföra en 
avdelnings prestationer mot prestationer hos liknade avdelningar i andra företag. 
Benchmarking kan identifiera vilka styrprocesser och metoder som avdelningen skulle 
kunna använda för att bli mer konkurrenskraftiga. Med andra ord, benchmarking kan 
ange vad en avdelnings prestationer och effektivitet bör vara eller skulle kunna vara. 
(Camp, 1993, s. 18)  

Enligt Cook (1995) behövs benchmarking för att hjälpa organisationer att förbättra 
effektiviteten i organisationens processer. I och med att omvärlden förändras i allt högre 
hastighet har ingen organisationer råd att stanna av eftersom de då skulle halka efter. 
Den ökande konkurrensen innebär att en organisations konkurrensfördelar hela tiden 
måste utvärderas och uppdateras. Cook (1995) menar att benchmarkingtekniken skapar 
många fördelar för en organisation i och med att denna metod;  

• Sätter prestationsmått 

• Hjälper till att påskynda och hantera förändringar 

• Förbättrar processer 

• Låter enskilda personer se utanför de egna väggarna 

• Skapar förståelse för prestanda i världsklass (Cook, 1995, s. 2)  

3.3.1 TYPER AV BENCHMARKING 

Enligt Sarah Cook (1995) finns det fyra olika typer av benchmarking. Organisationen 
kan använda sig av en benchmarking som antigen är intern, konkurrensinriktad, icke 
konkurrensinriktad eller i bästa utförande/världsklass. (Cook, 1995, s. 5) Först 
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presenteras intern benchmarking som är den typ av benchmarking som används i 
undersökningen. De övriga typer av benchmarking beskrivs för att ge läsaren en större 
insikt i vad begreppet benchmarking handlar om men framförallt varför intern 
benchmarking är mest lämpad för vår studie.  

Intern benchmarking innebär att företagsdata från liknade verksamheter inom samma 
organisation mätas och jämförs (Cook, 1995, s. 5). Det är denna typ av benchmarking vi 
använder i vår studie eftersom vi ställer hälsocentraler inom samma organisation, Vll, 
mot varandra och analyserar skillnaderna. Denna metod kan enligt Camp (1993) vara 
lämplig att använda i stora internationella företag eller företag med flera divisioner. 
Företagsdata inom organisationen finns många gånger tillgänglig och det finns inga 
hinder såsom hemlighetsstämplad information. I och med att informationen kan göras så 
fullständig och omfattande som företaget önskar, bör dessutom inga informationsluckor 
existera. De interna utredningarna kan definiera en intern verksamhet som 
benchmarkingnorm, d.v.s. förebild. (Camp, 1993, s. 61-62) Vårt mål med den interna 
benchmarkingen är att hitta hälsocentraler som får representera benchmarkingnorm för 
varje enskild kostnad som tillsammans utgör totalkostanden för ett besök. På så sätt kan 
man förhoppningsvis uppskatta en potentiell inre effektivitet hos de mindre effektiva 
hälsocentralerna. Vi kommer även att använda intern benchmarking för att analysera på 
vilket sätt benchmarkingnormen uppnått sin inre effektivitet. Detta innebär att man 
förhoppningsvis kan ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder i de mindre effektiva 
hälsocentralerna genom att analysera de hälsocentraler som är mest effektiv i de olika 
kostnadsslagen. 

 Konkurrensinriktad benchmarking är den andra typen av benchmarking och används 
direkt mot konkurrenterna. Denna metod är oftast mer effektiv att använda för lite större 
näringsgrenar. (Cook, 1995, s. 5) Camp (1993) menar att man måste lägga fokus på att 
förstå på vilket sätt konkurrenternas verksamheter inte är helt jämförbara. 
Verksamhetens storlek kan påverka jämförbarheten. Verksamheter bedrivs ofta på olika 
sätt beroende på hur stor genomströmning de har. Logistikfunktionerna kan till exempel 
skilja sig, vilket i sin tur påverkar kostnaderna i företaget. Större verksamheter kanske 
använder sig av järnvägsleveranser medan mindre företag skickar landsvägsleveranser. 
Största problemet med denna benchmarking metod är dock att det kan vara svårt att få 
tillgång till information om konkurrenters verksamheter. Konkurrenterna vill många 
gånger inte dela med sig av sina företagshemligheter. För att kunna genomföra en 
framgångsrik benchmarking måste även de konkurrerande företag kunna dra nytta av 
resultatet. De skulle kanske vara intresserade av att förstå på vilket sätt deras 
arbetsmetoder gör dem till de bästa i branschen eller eventuellt information om hur de 
kan förbättra de ytterligare. (Camp, 1993, s. 62-63) Ett exempel på denna 
benchmarkingmetod skulle vara att jämföra Vll hälsocentraler med privata vårdföretag. 
I och med att vi saknade jämförbar information för privata vårdföretag år 2010 kunde vi 
dock inte genomföra en konkurrensinriktad benchmarking i denna undersökning. 

Icke konkurrentinriktad benchmarking, även kallad funktionsbenchmarking, 
koncentrerar sig inte direkt på produktkonkurrenter utan processer eller funktioner i icke 
konkurrerande organisationer (Cook, 1995, s. 6; Camp, 1993, s. 63). Exempelvis kan ett 
företag vara intresserat av att förbättra sin logistik. Ifall företaget använder sig av icke 
konkurrerande benchmarking innebär det att de letar upp de företag som anses ha bäst 
logistikfunktioner oavsett näringsgren. Företagen måste däremot vara jämförbara ur 
logistiksynpunkt. (Camp, 1993, s. 63-64) 
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Bästa utförande/världsklass är en typ av benchmarking som går ut på att man ska lära 
sig av organisationer som är ledande inom området. Denna metod handlar om att samla 
in information om olika metoder i världsklass och jämföra och applicera liknade 
metoder i den egna organisationens. För att genomföra en lyckad benchmarking måste 
organisationen undersöka och bestämma jämförelsetal för de processer som är 
nödvändiga för att uppnå verksamhetens olika mål. (Cook, 1995, s. 6) 

3.3.2 BENCHMARKINGPROCESSEN 

Benchmarkingprocessen är uppbyggt i sex olika etapper. Dessa etapper är följande: 

1. Identifiera och förstå företagets processer 

Cook (1995) menar att de första två etapperna är mest tidskrävande att färdigställa. Den 
första etappen innebär att samla in kunskap om hur den egna verksamheten fungerar och 
att skapa total förståelse för vilka nyckelfaktorer som är väsentligt för företagets 
framgång. Denna etapp är otroligt viktig för resultatet av benchmarkingprocessen. Om 
man inte förstår sina processer är det svårt att jämföra dessa med andra delar i 
organisationen eller externa källor. Man kan exempelvis fråga kunder, leverantörer och 
anställda vilka processer de upplever som nyckelprocesser i företaget. Ifall denna etapp 
inte genomförs noggrant och korrekt kan det innebära att fel kompanjoner valts och fel 
data samlats in. Resultatet av benchmarkingprocessen blir i sådana fall missvisande och 
är helt utan värde för företaget. (Cook, 1995, s. 22, 27ff.) I vår studie kombinerades 
denna etapp med ABC-metoden första steg eftersom vi menar att företaget processer är 
desamma som dess aktiviteter. Vi skapade en djupare förståelse för vilka aktiviteter som 
ingick i olika typer av vårdbesök genom våra kontaktpersoner inom Vll.  

2. Besluta om vad som ska jämföras och vem man ska jämföra med. 

I detta skede ska en noggrann analys av tillgängliga kompanjoner genomföras. Denna 
analys ska resultera i en identifikation av vad som ska jämföras och med vem det egna 
företaget ska jämföras med. Cook (1995) nämner företaget NCR som använde 
organisationens vision och tio påståenden om vad som var företagets uppgift, för att 
identifiera NCR:s nyckelprocesser. I detta steg överväger man vilken av de fyra olika 
typerna av benchmarking, intern, konkurrensinriktad, icke konkurrensinriktad eller i 
bästa utförande/världsklass, som ska användas för att ge bäst resultat. En undersökning i 
hur man samlar in data på bästa sätt ska också genomföras i detta steg. (Cook, 1995, s. 
22-23, 43ff.) Som vi tidigare nämnt funderade vi till en början på konkurrensinriktad 
benchmarking eftersom vår tanke var att jämföra hälsocentraler inom Vll med privata 
hälsocentraler. De privata vårdföretagen var dock inte jämförbara med landstingets 
hälsocentraler på grund av att alla privata vårdföretag inom Vll antigen var nystartade 
eller hade helt andra förutsättningar och avtal. Incitamenten att förse oss med 
information om deras verksamheter när vi jobbade åt Vll bedömde vi också som ganska 
låga. Detta resulterade i att vi använde oss av intern benchmarking    

3. Samla data 

Det finns många metoder för att samla in data från sina kompanjoner i samband med 
benchmarking. Insamlingen kan ske genom direkta byten av information, 
tredjepartsinformation, besök eller genom skrivbordsundersökningar. Tredjepartskällor 
är användbara för att kunna bedöma information som man erhållit i direkt utbyte med 
konkurrenter. Viktigt att ha i åtanke är att kvalitén på data som samlats in från 
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benchmarkingkompanjonerna beror helt på kvalitén på frågorna som är ställda.  (Cook, 
1995, s. 23, 61ff.) Vår datainsamling skedde genom direkta byten, besök men är till en 
viss del tredjepartsinformation. Vi samlade in störst del av informationen genom 
kontinuerlig kontakt via mail och personliga möten men vi tog även del av offentliga 
handlingar såsom årsredovisningar.    

4. Analysera data och identifiera skillnaderna 

När data är insamlat och kontrollerat ska man fastställa de företagen som har bäst 
prestanda för att sedan jämföra denna högsta nivå med prestandan för det egna 
företaget. I denna etapp fastställs skillnader och en plan utvecklas för hur det egna 
företaget ska kunna förbättra sina prestationer. Företaget ska ta ställning till om de ska 
sikta på målnivåerna för prestandan direkt eller om de ska göra stegvisa förändringar. 
Lika viktigt som att mäta skillnaderna är dock att fastställa orsakerna till varför dessa 
existerar. (Cook, 1995, s. 23, 73ff.) Denna etapp redogör vi för i empiri- och analys 
avsnittet. I empirin identifierar vi vilka hälsocentraler som är mest respektive minst 
kostnadseffektiv inom de utvalda processerna/aktiviteterna. I analysen och slutsatserna 
försöker vi sedan förklara vad dessa skillnader kan bero på. Med andra ord vill vi 
beskriva hur de hälsocentralerna som är minst kostnadseffektiv kan lära sig av de 
hälsocentralerna som är mest kostnadseffektiv. 

5. Planera och sätt igång förbättringsarbetet. 

I detta steg genereras idéer om hur företaget kan förbättras och hur dessa förbättringar 
ska implementeras i företaget. Det är viktigt att kommunicera resultaten till hela 
företaget så att alla blir medvetna om att det finns ett behov av förbättringar. Företaget 
måste klart definiera de nödvändiga förändringarna som måste ske för att uppnå de 
önskvärda nivåerna. Sedan bör företaget utveckla en aktivitetsplan som ska innehålla de 
steg som behövs för att skapa dessa förbättringar. (Cook, 1995, s. 23, 81ff.) Detta steg 
är något som Vll bör utföra. Förhoppningen är att vår studie ska generera förslag till 
förbättringar på hälsocentralerna inom Vll. Därefter är det dock upptill Vll att förmedla 
till sin organisation hur dessa förbättringsförslag ska uppnås.    

6. Gör förnyad granskaning  

Benchmarkingprocessen är iterativ och innebär att framsteg i varje etapp ska granskas 
och användas för att justera nästa etapp. När etapp tre är avslutad, insamling av data, 
inser man kanske att informationen från benchmarkingkompanjonen inte är tillräckligt 
omfattande eller att man bör komplimentera befintliga data med ytterligare data från 
andra kompanjoner. Dessutom bör efterarbetet och resultaten efter etapp fem, planera 
och sätta igång förbättringsarbetet, tas upp här. I och med att de befintliga företagen 
ständigt utvecklas och nya startas är benchmarkingprocessen ständigt aktuell och bör 
fortgå löpande. ”Det bästa utförande” utvecklas och ändras och det innebär att det egna 
företaget ständigt får nya benchmarking kompanjoner att lära sig av. (Cook, 1995, s. 23, 
95ff.) Vår förhoppning är att denna studie visar på fördelarna med benchmarking och att 
Vll i framtiden själva uppdaterar den insamlade informationen för en kontinuerlig 
utveckling av den egna organisationen.  

3.3.3 BENCHMARKING INOM OFFENTLIGA SEKTORN     

Bendell, Boulter & Kelly (1994) anser att benchmarking och andra metoder inom 
ekonomistyrning kan vara problematiskt att tillämpa inom den offentliga sektorn. 
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Orsakerna till detta sägs vara många, men den främsta orsaken anses vara den speciella 
kulturen som finns inom den offentliga sektorn. Bendell et al. (1994) menar att den 
offentliga sektorn måste börja resonera såsom de privatägda organisationerna när det 
gäller ekonomiskt ansvar, ledning, produktivitet och effektivitet. Detta ses dock som en 
utmaning när den offentliga sektorn bland annat har ansetts vara en arbetsplats där man 
som anställd kunde förvänta sig livslång anställning utan att man måsta vara motiverad, 
kreativ och effektiv. (Bendell, Boulter & Kelly, 1994, s. 125 ff.)  

Sandgren och Lundström (1995) menar även att kommunerna har ett generellt dåligt 
lokalutnyttjande. Orsaken till detta anses också här vara den speciella 
politiska/kulturella miljö som kommunen befinner sig i. Ett antal faktorer diskuteras 
kunna vara orsaken till potentiellt dåligt utnyttjande av kommunens lokaler, varav 
bristande kostnadsmedvetenhet har påtalas som ett av problemen inom de primära 
verksamheterna. Kunskaperna kring vad lokalerna kostar, såsom årskostnad per kvm, 
anses många gånger vara begränsade. När en investering ska ske har det oftast enligt 
Sandgren och Lundström (1995) fokuserat på de initiala kostnaderna medan de 
långsiktiga kostnaderna, såsom drift och underhåll, har kommit i skymundan. Interhyra 
nämns som ett sätt att öka kostnadsmedvetenheten men ofta når denna information och 
medvetenhet enbart ut till en liten grupp människor. Internhyran anses ha en viktig 
signaleffekt men informationen måste nå hela organisationen för att den ska få full 
effekt. Ytterligare en anledning till dåligt lokalutnyttjande anses vara att varje sektor 
inom kommunen fått egna lokaler. Staten gav tidigare bidrag för att främja normen att 
varje sektor hade sina separata lokaler. Många kommuner försöker idag hitta 
samordnade lokallösningar och märker att det både fungerar bra och är 
kostnadseffektivt. Sandgren och Lundström (1995) menar också att kommunernas 
lokalers nyttjandegrad är onödigt låga. En ny schemaläggning i skolorna med 
lokalutnyttjandet i åtanke efterlyses bland annat. (Sandgren & Lundström, 1995, s. 15-
17)   

På grund av effektivitetsproblemen kring den offentliga sektorn menar Bendell et al. 
(1994) att idéerna med benchmarking känns främmande, men menar å andra sidan inte 
att det är omöjligt. Som exempel på att benchmarking kan lyckas inom den offentliga 
sektorn ges införandet i USA på 1980-talet. The Federal Quality Institute (FQI) arbetade 
fram en handbok med sju kriterier som anses avgöra framgång med kvalitetsarbete i 
federala departement. Dessa var bland annat; stöd från högsta ledningen, utbildning av 
de anställda och erkännande av deras betydelse, mätningar och kvalitetssäkringar. Dessa 
kriterier användes sedan som riktlinjer för poängsättningen som användes för att 
bedöma de federala organisationer som deltog i tävlingen ”The President´s Award” för 
kvalitets- och produktivitetsförbättring. Vinnarna i denna tävling kunde sedan 
framgångsrikt användas som måttstockar för olika prestationer inom den offentliga 
sektorn. (Bendell et al, 1994, s. 125ff.) 

Ett annat exempel på när benchmarking använts framgångsrikt inom offentliga sektorn 
är under en studie av Madritsch (2009). Madritsch (2009) forskade inom nya metoder 
för benchmarking för att kunna analysera driftskostnader inom vård sektorn på ett 
effektivt sätt. Bakgrunden till denna forskning menar Madritsch (2009) beror på att 
organisationer inom hälsovården har möjlighet att spara mycket pengar genom att 
utnyttja sina lokaler mer effektivt. I många länder ser utvecklingen ut som sådan att allt 
mindre barn föds och i och med att livslängden har ökat kommer befolkningen bestå av 
allt fler äldre. Madritsch (2009) menar att pressen på att minska kostnaderna inom 
vården kommer öka eftersom behovet av vård kommer att ökar samtidigt som budgeten 
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krymper. Madritsch (2009) menar att benchmarking är ett bra redskap för att förbättra 
prestationerna och effektiviteten inom vården. Detta redskap kan användas för att 
analysera orsakerna till ökade driftskostnader och dessutom visa var det är möjligt att 
spara pengar. I europeiska länder har det dock gjorts lite vetenskaplig forskning kring 
området benchmarking och driftskostnader. Dessutom är benchmarking inte så vanligt 
förekommande inom hälsovården.  ( Madritsch, 2009, s. 61-63)                  

 Madritsch (2009) valde att undersöka äldrevården och då enbart analysera 
driftskostnaderna. Driftskostnader inkluderade kostnader relaterade till fastigheten 
såsom underhåll, lokalvård, el, kostnad för tvätt och så vidare. Madritsch (2009) 
samlade data angående arean på de olika äldreboenden och klassificerade dessa utifrån 
lokalernas användning. Dessutom delades enkäter ut med frågor rörande lokalernas 
egenskaper, vård och personal. Utifrån denna information kunde en kostnadsstruktur 
skapas och analyseras. Den största kostnaden var lokalvården som stod för nästan 40 
procent av de totala driftskostnaderna. Med hjälp av scatterdiagram analyserades sedan 
kostnaden för lokalvård och analysen visade på stora sparmöjligheter. 
Lokalvårdskostnaden skiljde sig inte märkbart mellan 4000 och 10000 kvadratmeter. 
Ställde man sedan lokalvårdskostnaden mot antal boende på äldrevården såg man ingen 
större förändring av denna kostnad ifall det var 40 respektive 140 boende. Syften med 
forskningen var att demonstrera en metod för att visa på spar potential. Madritschs 
(2009) slutsatser av denna undersökning är att benchmarking är ett bra verktyg för att 
identifiera orsaker till ökande driftkostnader i ett företag. Kunskapen kring det egna 
företagets styrkor och svagheter är nödvändigt för att kunna driva en lyckad strategi. 
Benchmarking underlättar att hitta dessa styrkor och svagheter och realistiska driftsmål 
att sträva efter. (Madritschs, 2009, s. 63-73)                  

3.4 NYCKELTAL  

I denna sektion behandlar vi nyckeltal, där vi börjar med en kort beskrivning om vad 
nyckeltal är och hur de kan användas. Sedan beskriver vi de olika informativa 
funktionerna som nyckeltal har. Denna sektion har vi med för att vi tänker använda oss 
av nyckeltal i vår benchmarking process. Vi tänker beräkna nyckeltal för de mest 
effektiva hälsocentralerna och på så sätt belysa förbättringsområden för de mindre 
effektiva hälsocentralerna.  

En organisation som vill följa upp och förbättra sin verksamhet kan göra det med hjälp 
av nyckeltal. Nyckeltalen kan användas i benchmarking och då ställas i relation till 
exempelvis organisationens mål, föregående år utfall eller konkurrenters nyckeltal. 
Organisationerna kan med hjälp av nyckeltal få indikationer om deras kostnader och 
kvalité ligger på rätt nivå. Nyckeltal består ofta av resursinsatser eller resultat som ställs 
i relation till en påverkansfaktor. Syftet med nyckeltal är att utveckla relevant 
information som ger förslag till åtgärder för att förbättra och effektivisera 
verksamheten. (U.F.O.S., 2009, s. 54) I tuffa ekonomiska tider och hårda 
besparingskrav är nyckeltalstyrning ett viktigt styrinstrument. ”Internhyran fungerar 
bra som trimroder i lätta vindar, medan nyckeltalstyrningen ger handfast styrning i styv 
kuling”. (Sandgren & Lundström, 1995, s. 50-52) 

De flesta nyckeltal beskriver, som tidigare nämnt, organisationens resursutnyttjande 
eller produktivitet (U.F.O.S, 2009, s. 55). Enligt Modell & Grönlund (2006) är 
resursutnyttjande och produktivitet tillsammans ett mått på en organisations inre 
effektivitet. Detta innebär att nyckeltal är ett sätt att mäta organisationens inre 
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effektivitet. Dessa nyckeltal mäter om en organisation ”gör arbetsuppgifterna rätt”. 
Nyckeltal som mäter resursutnyttjandet visar på den tillgängliga kapaciteten i olika 
resursslag. Detta skulle exempelvis kunna vara antal öppentimmar i förhållande till 
totalt tillgänglig tid. Nyckeltal som mäter produktivitet beskrivs normalt i relationstal 
mellan prestation och resursinsats. (Modell & Grönlund, 2006, s. 13-15).  Ett exempel 
på ett produktivitetsnyckeltal är antal läkarbesök i relation till antalet läkare Den inre 
effektiviteten erhålls enklast genom att mäta varje aktivitet var för sig (U.F.O.S., 2009, 
s. 55). Ett nyckeltal rörande den yttre effektiviteten mäter om en organisation ”gör rätt 
saker”. Ett exempel skulle kunna vara att en organisation utformar kvalitetsmål och om 
dessa mål uppfylls så anses organisationen ha en yttre effektivitet. (Modell & Grönlund, 
2006, s. 15-16) Denna studie kommer enbart att använda nyckeltal till att jämföra och 
analysera hälsocentralernas inre effektivitet.   

Nedan presenteras nyckeltalen s informativa funktioner:  

• Alarmfunktion 

Nyckeltalen har ett antal informativa funktioner. Användaren av nyckeltal kan till 
exempel jämföra dessa med tidigare års nyckeltal eller andra företag i samma bransch. 
Denna typ av användning innebär att nyckeltalens funktion blir att ge signaler om dessa 
avviker från det normala eller förväntade. Under dessa omständigheter får nyckeltalen 
funktionen att slå alarm för att undersöka om, exempelvis, fel har begåtts eller om 
organisationen helt enkelt går bättre eller sämre än förväntat. För att alarmfunktionen 
ska fungera krävs det att användaren känner till vad som är normalt för de aktiviteter 
som mätas. (U.F.O.S., 2009, s. 54) 

• Diagnosfunktion 

En alarmsignal leder till diagnos om vad avvikelsen kan beror på. Det kan exempelvis 
bero på felaktigheter i bokföringen eller fastighetsregistret, t ex att uppgifter kring ytan 
inte är korrekta. Byggnadernas funktionalitet, förvaltningsorganisationens och 
verksamhetens lokalutnyttjande analyseras då för att kunna ställa rätt diagnos. Ibland 
visar det sig att avvikelsen beror på flera faktorer, och sambanden kan vara komplexa. 
(Sandgren & Lundström, 1995, s. 51) Diagnosen ska resultera i att organisationen får en 
uppfattning om vilka åtgärder som bör vidtas vid avvikelser. (U.F.O.S., 2009, s. 55) 

• Prognosfunktion 

Denna funktion kräver att det finns stabila och förutsägbara relationer över tiden, till 
exempel lokalkostnader per vårdtagare. Erfarenhet används när nyckeltalen analyseras 
för att prognostisera exempelvis framtida lokalkostnader. (U.F.O.S., 2009, s. 55) 

• Styrfunktion 

Styrfunktionen innebär att ledningens direktiv omformas till nyckeltal för 
organisationens lokalutnyttjande samt drift- och underhållskostnader. För att nyckeltal 
ska fungera som styrmedel krävs det att nyckeltalen är realistiska och tidsbestämda. 
(Sandgren & Lundström, 1995, s. 51)  
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3.5 SAMMANFATTNING TEORI 

Som vi har beskrivit i sektionen om ekonomistyrning är dess intention att hushålla med 
organisationens resurser, samt att styra verksamheten mot de uppsatta målen (Nilsson et 
al., 2010, s. 13). Ax et al (2002) menar att målet med styrningen är att verksamheten ska 
vara så effektiv som möjligt, vilket innebär en så hög grad av måluppfyllelse som 
möjligt. Effektiviteten kan delas in i inre och yttre effektivitet, där den inre 
effektiviteten ofta är synonym med produktivitet och kostnadseffektivitet meden ett 
centralt uttryck inom den yttre effektiviteten är kundvärde (Ax et al, 2002, s. 17-18). 
Vår studie fokuserar på kostnaderna för de olika typerna av besöken på HC, samt olika 
möjligheter att reducera dessa kostnader, vilket vi anser ligger inom den inre 
effektiviteten. För att styra verksamheten så effektivt som möjligt finns det olika typer 
av styrmedel: formella styrmedel, organisationsstruktur och mindre formaliserad 
styrning (Parment, 2009). Av dessa kommer vi att använda oss av formella styrmedel i 
vår studie. Vi kommer att använda oss av produktkalkylering som handlar om att 
summera intäkter och/eller kostnader, samt benchmarking som handlar om att förbättra 
den egna verksamheten genom att jämföra med andras (Ax et al, 2002, s. 69-72). Det vi 
tar med oss från denna sektion är alltså att begreppet effektivitet kan mätas från två 
olika vinklar, varav vi kommer att använda den inre effektiviteten, samt att de formella 
styrmedel, i form av produktkalkylering och benchmarking passar bäst för vår studie. 

Som metod för produktkalkyleringen valde vi att använda oss av aktivitetsbaserad 
kostnadsberäkning. Denna metod innebär att man fördelar resurskostnader till olika 
kostnadsobjekt utifrån hur mycket resurser de olika aktiviteterna förbrukar (Blocher et 
al, 2009, s. 129). Sektionen beskriver även tillvägagångssättet vid framtagandet av ett 
aktivitetsbaserat kostnadssystem. Vidare redogörs resultaten från en studie som jämför 
ABC med andra metoder, där slutsatserna visar att ABC är en bättre 
kostnadsberäkningsmetod än andra metoder (Stratton et al, 2009). Sedan följer ett 
avsnitt om fördelarna med ABC, exempelvis bättre beslutsunderlag, bättre 
lönsamhetsmått, förbättrade processer, kostnad för outnyttjad kapacitet etc. (Blocher et 
al, 2009, s. 129). En annan stor fördel med ABC är att metoden är överlägsen när det 
gäller att avgöra en produkt eller tjänsts lönsamhet, detta gäller även om ABC bara 
används för en engångsanalys (Ness & Cucuzza, 1995, s. 130). Slutligen följer ett 
avsnitt om ABC inom sjukvården som visar att man även inom denna miljö upplever 
fördelar mad att använda ABC. En viktig fördel är att man inom sjukvården kan 
förbättra sin effektivitet med hjälp av ABC (Shields, 2001, s. 15). Det vi tar med oss 
från denna sektion är tillvägagångssättet, samt de olika fördelarna som ABC ger. Vi tar 
dessutom med oss att BAC är en överlägsen teknik för lönsamhetsbedömning även om 
det bara gäller en engångsanalys, vilket är fallet för vår studie. slutligen tar vi med oss 
att man även inom sjukvården upplever många fördelar med ABC, samt att användande 
av ABC kan leda till ökad effektivitet. 

Benchmarking bör enligt Camp (1993) ses som ett ”sökande efter de bästa 
arbetsmetoderna som leder till överlägsna prestationer” (Camp, 1993, s. 22).  Genom 
att använda sig av benchmarking kan en organisation förbättra effektiviteten i sina 
processer. Enligt Cook (1995) finns det fyra olika typer av benchmarking: Intern, 
konkurrensinriktad, icke konkurrensinriktad och bästa utförande/världsklass. Eftersom 
vår studie ämnar jämföra Vll HC inom Umeå-området kommer vi att använda oss av 
intern benchmarking. Denna form av benchmarking innebär att man mäter och jämför 
företagsdata från likande verksamheter inom samma organisation. Själva 
benchmarkingprocessen är uppbyggd i sex olika etapper: Identifiera och förstå 
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företagets processer, besluta om vad som ska jämföras och vem man ska jämföra med, 
samla data, analysera data och identifiera skillnaderna, planera och sätt igång 
förbättringsarbetet samt göra en förnyad granskning. (Cook, 1995, s. 2-5, 23) Bendell et 
al (1994) menar att det kan var problematiskt att tillämpa benchmarking inom den 
offentliga sektorn, främst beroende på den speciella kulturen som råder där (Bendell, 
1995, s. 125ff.). Tidigare forskning har dock visat att benchmarking går att tillämpa 
inom offentlig sektor. Madritsch (2009) gjorde en undersökning som visade att 
benchmarking är ett bra verktyg för att identifiera orsaker till ökade driftskostnader 
inom äldrevården. Madritsch (2009) menar även att benchmarking underlättar för en 
organisation att hitta sina styrkor och svagheter, och därigenom realistiska driftsmål att 
sträva efter (Madritsch, 2009, s. 63-73). Det vi tar med oss från sektionen om 
benchmarking är att organisationer kan förbättra effektiviteten i sina processer genom 
att använda sig av metoden. Detta gör att benchmarking, enligt oss, är ett bra verktyg 
för att hitta områden där olika HC kan reducera sina kostnader. Vi tar även med oss de 
olika stegen i benchmarkingprocessen, och då kanske främst de fyra första stegen. De 
övriga två stegen är förstås också viktiga, men dessa kommer inte vi att gå igenom 
under vår studie. 

Nyckeltal kan hjälpa en organisation att följa upp och förbättra sin verksamhet. 
Nyckeltalen ger indikationer om en organisations kostnader och kvalitet ligger på rätt 
nivå, avviker något mått från det normala ger nyckeltalen tydliga indikationer om detta. 
Nyckeltalen har fyra informativa funktioner: Alarmfunktion, diagnosfunktion, 
prognosfunktion och styrfunktion (U.F.O.S, 2009, s. 54-55). Nyckeltalen kan även 
användas som ett verktyg för benchmarking, vilket ger ett riktmärke för produktivitet 
och effektivitet (Sandgren & Lundström, 1995, s. 52). Från denna sektion tar vi med oss 
att nyckeltal kan användas för att förbättra en verksamhet. Man får även tydliga signaler 
om något mått avviker från det normala, vilket är passande för vår studie eftersom det 
kan visa vilka HC som har för höga kostnader. Vi tar även med oss att nyckeltal kan 
användas i benchmarkingprocessen, och genom detta erhåller man ett riktmärke för 
produktivitet och effektivitet. 
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4. LANDSTINGET OCH PRIMÄRVÅRDEN 

För att ge läsaren grundläggande kunskaper om landstinget beskriver detta avsnitt 
deras uppdrag och styrning. Avsnittet fortsätter med en sektion om landstingets 
kostnader och intäkter för att sedan gå in på principerna kring balanskravet. Därefter 
kommer en sektion med fakta om Vll och deras resultat år 2010. Slutligen presenteras 
resultatet för Vll´s primärvård samma år och principerna kring deras ersättningssystem 
förklaras. 

4.1 OFFENTLIG VERKSAMHET 

I Sverige finns det 17 landsting som ligger inom 4 regioner. Dessa ansvarar för uppdrag 
som berör stora geografiska områden och som vanligtvis kräver stora ekonomiska 
resurser. Landstingens obligatoriska uppgifter är hälso- och sjukvård, tandvård och 
kollektivtrafik. Sedan finns frivilliga åtaganden såsom uppdrag rörande kultur, 
utbildning, turism och regional utveckling. (Skl, 2011) 

Kommunallagen (1991:900) styr landstingens och kommunernas verksamhet. Denna lag 
ger kommunerna ett stort utrymme att själva bestämma hur de ska sköta sina 
arbetsuppgifter och fördela sina resurser. Syftet med kommunalt självstyre är att öka 
effektiviteten genom att decentralisera beslut. Det anses rimligt att de som blir berörda 
av besluten och som har störst kunskap kring ärendet också är de som har befogenhet att 
ta besluten. (Skl, 2010) I likhet med kommunerna, har landstingen ett långtgående 
självstyre som innebär att de kan anpassa sin verksamhet utifrån det lokala och 
regionala förutsättningarna. Landstingen finansieras till störst del av landstingsskatten 
och varje landsting beslutar själva om storleken och fördelningen av skatten. (Skl, 2011) 

I och med att Sverige är en demokrati bestämmer medborgarna vilka politiker som ska 
styra och administrera landet. Medborgarna väljer politiker till kommunen, landstinget, 
riksdagen och EU-parlamentet. (Skl) Politikerna sätter sedan upp mål för landstinget 
och bestämmer vilken inriktning de vill ha på verksamheten. De förtroendevalda styr 
genom att bestämma ekonomiska ramar och andra villkor. En viktig del i den politiska 
styrningen är också att följa upp mål och hur medborgarnas behov tillgodoses. (Vll, 
2011) 

4.2 LANDSTINGETS UPPDRAG  

Kommunallagen (1991:900) reglerar landstingens organisation och styrning men även 
av speciallagar som hälso- och sjukvårdslagen. (Skl, 2010) Landstinget ska kunna 
erbjuda en tillfredställande hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom länet. 
Verksamheten ska bedrivas utan vinstsyfte och huvudsakligen med offentlig 
finansiering och vårdavgifter. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) beskriver 
landstingets uppdraget som följande: 

 
 ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård 
ska ges företräde till vården.”. (Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 2 §) 
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Hälso- och sjukvården har tre nivåer: primärvård, länssjukvård och regionsjukvård. 
Primärvården benämns som den vård som de allra flesta patienter har behov av. I 
Västerbottens län består primärvården av 36 hälsocentraler och sjukstugor och flera 
distriktssköterske- och familjeläkarmottagningar. Ifall en läkare inte lyckas ställa 
diagnos eller erbjuda behandling i primärvården hänvisas patienten till en 
specialistmottagning på sjukhus. I Västerbottens län finns totalt tre sjukhus, Norrlands 
universitetssjukhus i Umeå, Lycksele lasarett och Skellefteå lasarett.  (Vll, 2007) 

4.3 HUR LANDSTINGET STYRS 

Landstingsfullmäktige är det högsta beslutande organet inom landstinget och kallas 
även för landstingens riksdag. Fullmäktige träffas minst fyra gånger per år och alla 
fullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Landstingsfullmäktige uppgifter är att: 

• fastställa budgeten och besluta om hur mycket skatt invånarna i landstinget ska 
betala 

• bestämma hur mycket vården ska kosta 
• besluta vilka nämnder som ska finnas 
• välja ledamöter och ersättare till styrelsen och nämnderna 
• välja revisorer som granskar landstingets verksamhet (Vll, 2011) 

Landstingsfullmäktige utser även landstingsstyrelsen som leder det politiska arbetet 
mellan sammanträdena i fullmäktige. Landstingsstyrelsen uppgifter är att:  

• leda och samordna allt arbete inom landstinget eller regionen 
• ansvara för landstingets eller regionens ekonomi (Vll, 2011) 

Landstingsfullmäktige beslutar också om vilka nämnder som ska finnas och väljer 
ledarmöter. Under landstingsstyrelsen finns nämnder som har olika ansvarsområden, till 
exempel hälso- och sjukvårdsnämnden. Alla frågor som behandlas i 
landstingsfullmäktige har sedan tidigare förbereds i någon av nämnderna. Ifall det 
handlar om mindre frågor kan däremot nämnderna besluta själva. Nämnderna uppgifter 
är att: 

• ansvara för det dagliga arbetet inom landstinget  
• förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige 
• genomföra beslut som fattas i fullmäktige (Vll, 2011) 

I verkligheten är det inte politiker utan tjänstemän som utför det dagliga arbetet i de 
olika nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara allt från att organisera tandvården inom 
länet till att fatta beslut om färdtjänst till en enskild person. (Vll, 2011) 

Staten granskar landstingens arbete genom vissa statliga myndigheter som också är 
tillsynsmyndigheter. Socialstyrelsen är exempelvis en tillsynsmyndighet som bevakar 
patienternas säkerhet inom hälso- och sjukvården. Dessutom granskas landstingets 
verksamhet av revisorer varje år. (Vll, 2011) Landstingsrevisorerna är medborgarnas 
möjlighet till att få insyn i landstingets verksamhet. Landstingets förtroendevalda 
revisorer är politiker som, enligt kommunallagen (1991:900), årligen ska granska 
landstingets styrelse och nämnder. Denna granskning inkluderar även de bolag, 
stiftelser, föreningar och förbund som landstinget äger eller är delägare i. 
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Landstingsrevisorerna har till sin hjälp tillgång till sakkunniga tjänstemän på 
landstingets revisionskontor. Dessa sakkunniga är yrkesrevisorer med 
specialistkunskaper inom olika områden såsom ekonomi, skatter, bolag och 
kommunallagen.  (Vll, 2010a) 

Revisorerna uttalar sig årligen om styrelsens ansvarsfrihet utifrån de granskningar som 
genomförts under året. Revisorerna kontrollerar bland annat om målen som 
landstingsfullmäktige formulerat uppfyllts och om skattepengarna används på ett 
ändamålsenligt sätt. (Vll, 2010a) 

4.4 LANDSTINGETS KOSTNADER OCH INTÄKTER 

Landstingsskatten finansierar omkring 70 procent av landstingens verksamhet. Det är 
staten som bestämmer vad landstingen får beskatta men varje enskilt landsting 
bestämmer själv hur stor landstingsskatten i länet ska vara och hur pengarna ska 
fördelas. (Vll, 2011) 

Landstingen får också bidrag från staten. En del statsbidrag är allmänna medan andra 
bidrag enbart får användas till vissa, av staten, förutbestämda områden. Landstingen 
finansieras även till viss del genom att ta betalt för en del tjänster, till exempel för 
sjukhusbesök. Patientavgifter och andra egenavgifter utgör dock endast cirka tre procent 
av landstingens totala intäkter. (Skl, 2010) 

För att få en uppfattning om hur landstingets kostnader och intäkter är fördelade, har vi 
valt att visa dessa siffror för år 2009 i figuren nedan. 

 

(Skl, 2010) 

Figur 1. Landstingets kostnader år 2009 

Primärvården 16 % 

Specialiserad somatisk vård 49 % 

Specialiserad psykiatrisk vård 8 % 

Tandvård 2 % 

Övrig hälso- och sjukvård 7 % 

Politisk verksamhet 1 % 

Regional utveckling 2 % 

Trafik och infrastruktur 5 % 

Läkemedelsförmån 10 % 
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(Skl, 2010) 

Landstingen ska enligt lagstiftningen bedrivas på sådant sätt att intäkterna överstiger 
kostnaderna. Detta kallas balanskravet och är nödvändigt för att landstingen ska klara 
konjunktursvägningar, framtida utbetalningar av pensioner och för att kunna finansiera 
investeringar. Landstingens ska ha en god ekonomisk hushållning vilket innebär att de 
ska eftersträva att ha en stark, långsiktig och uthållig ekonomi. Verksamheten ska drivas 
under principen att varje generation ska ansvara för sina egna kostnader. Det anses som 
skäligt att varje generation bör betala för den service som den beslutar om och själv 
konsumerar. (Vll, årsredovisning 2010, s. 26-29) 

4.5 VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING  

Västerbottens läns landsting (Vll) är en politisk styrd organisation som verkar i 
Västerbottens län. I Västerbottens län bor cirka 255 000 människor. Huvuduppdraget 
för Vll innefattar hälso- och sjukvård, tandvård, handikappverksamhet och 
folkhälsoarbete. Landstinget ansvarar dock också för högspecialiserad sjukvård i den 
norra sjukvårdsregionen, för forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och 
sjukvården, för att samordna kultur, folkbildning och folkhälsoarbete för att utveckla 
länet. (Vll, 2009) 

Balanskravet för Vll bokslutsåret 2010 uppfylldes, det vill säga att intäkterna översteg 
kostnaderna. Balanskravsresultatet år 2010 var 59 miljoner kronor innan justeringar 
vilket kan jämföras med det budgeterade resultatet på 27 miljoner kronor. Denna 
skillnad beror till stor del på större skatteintäkter än prognostiserat. Sverige återhämtade 
sig snabbare efter finanskrisen än förväntat. Resultat år 2010 justerades sedan för olika 
poster, så kallade synnerliga skäl enligt kommunallagen (1991:900), vilket resulterade i 
ett justerat balanskravsresultat på 13 miljoner kronor. Enligt samma lagstiftning ska 
balanskravsresultat som resulterat i underskott återställas de följande åren. I och med att 
Vll gick med underskott åren 2007-2009 med totalt sett 167 miljoner är dessa 13 
miljoner enbart en liten bit på vägen. (Vll, årsredovisning 2010, s. 26- 29) 

Figur 2. Landstingets intäkter år 2009 

Skatteintäkter 72 % 

Generella statsbidrag 6 % 

Bidrag läkemedelförmånen 10 % 

Specialdestinerat statsbidrag 2 %  

Taxor och avgifter 3 % 
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Vll målsättning är att detta underskott ska återställas på tre år enligt följande: 

• 9 miljoner senast 2010 
• 45 miljoner senast 2011 
• 113 miljoner senast 2012 

Detta innebär att målet för år 2010 är uppfylld och återställer dessutom fyra miljoner av 
totalt 45 miljoner för nästkommande år. (Vll, årsredovisning 2010, s. 29) Det man 
däremot kan konstatera är att landstingen kommer att behöva arbeta hårt på nå höga 
resultat för att kunna uppfylla målen för åren 2011 och 2012.  

4.6 VLL PRIMÄRVÅRD 

Primärvården har ett omfattande uppdrag som första instans inom hälso- och sjukvård. 
Fyra privata hälsocentraler etablerade sig under 2010 inom Hälsoval Västerbotten. Två 
av dessa var tidigare verksam i Vll men enligt särskilda avtal medan de övriga två 
hälsocentralerna är helt nya på marknaden. Införandet av det fria vårdvalssystemet har 
medfört att primärvårdens uppdrag förtydligats men framförallt att hälsocentralerna 
behov av att vara kostnadseffektiv och flexibel ökade. För att kunna vara 
konkurrenskraftiga på marknaden blev det större fokus kostnadskontroller och att 
snabbt kunna anpassa sin verksamhet. (Vll, årsredovisning 2010, s. 44- 45) 

4.6.1 BALANSKRAVSRESULTATET ÅR 2010 

I Västerbotten län landstings årsredovisning år 2010 kan man se att primärvården 
redovisade ett underskott som uppgick till - 3, 9 miljoner kronor. De främsta orsakerna 
till underskottet anses vara de höga kostnaderna för inhyrda läkare, så kallade 
stafettläkare, som uppgick till 27 miljoner kronor samt att Vll´s primärvård inte 
uppnådde kraven för full ersättning utifrån specifikt uppställda kvalitetsmål. Svårigheter 
med att rekrytera personal, och då främst läkare, innebär att förutsättningar för 
hälsocentralerna att bedriva hälsocentral kan skilja sig över länet. (Vll, årsredovisning 
2010, s. 45)  

Västerbottens län landstings kostnad för den inhyrda personalen år 2010 uppgick till 
totalt 50 miljoner kronor. Stafettläkarna kostade Vll totalt 46 miljoner kronor och övriga 
4 miljoner kronor är kostnaden för inhyrda sjuksköterskor. I jämförelse med året innan 
var kostnaderna för den inhyrda personalen sex miljoner lägre, varav 5 miljoner härrör 
primärvården. Landstingets bemanningsbyrå samordnar tjänsteköp av läkare och 
sjuksköterskor sedan maj år 2010. Denna samordning förväntas innebära minskade 
kostnader, mindre omfattande administration samt bättre uppföljning av ekonomi och 
kvalitet. (Vll, årsredovisning 2010, s. 24) 

4.6.2 ERSÄTTNINGSSYSTEM  
 
Hälsocentralerna i Västerbotten har ett ersättningssystem som uppdateras årligen. 
Primärvården har en ersättningsmodell med en fast och en rörlig del. Den fasta delen 
står för huvuddelen av ersättningen och den rörliga delen varierar beroende på enhetens 
produktion och resultat. Om hälsocentralen har ett tilläggsuppdrag får de en särskild 
ersättning. Den fasta ersättningen erhålls efter antalet listade patienterna och varierar per 
patient och till största del beroende på deras ålder. Denna fasta ersättning inkluderar ett 
glesbygdstillägg, socioekonomisk ersättning samt ersättning för primärvårdsläkemedel. 
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Den rörlig ersättning utgår per antal besök men inkluderar även ersättning för uppnådda 
kvalitetsmål. Den fasta ersättningen utgör 85 procent och den rörliga ersättning 15 
procent. (Vll, 2010b, s. 30)  
 
Den fasta ersättningen per listad person varierar till störst del beroende på vilken 
åldersgrupp patienten tillhör. De listade personerna delas in i åldersgrupperna 0-6, 7-19, 
20-64, 65-79 samt 80 år och äldre. Den ersättning som hälsocentralerna får för varje 
åldersgrupp grundar sig på besöksmönster i primärvården samt behovet av medicinsk 
hjälp. Denna ersättning varierar från 878 kronor per patient och år till 6585 kronor per 
patient och år. Glesbygdstillägget baseras också ersättningen för tidigare nämnda 
åldersgrupper. Detta tillägg kan variera mellan 9 procent till 90 procent av den 
åldersbaserade ersättningen och grundas på avståndet från hälsocentralen till närmaste 
sjukhus. Denna ersättning motiveras med att ett långt avstånd till sjukhus förväntas 
innebära mer omfattande arbetsuppgifter på hälsocentralen. Socioekonomisk ersättning 
grundar sig på omständigheter såsom om de listade personerna är arbetslösa, 
ensamstående förälder eller lågutbildad. Denna ersättning rör sig i snitt om 120 kronor 
per patient. Ersättningen för primärvårdsläkemedel grundar sig också på vilken 
åldersgrupp hälsocentralens listade patienter tillhör. Läkemedelsersättningen kan variera 
mellan 212 kronor och 3922 kronor. (Vll, 2010b, s. 30-33)  
 
Den rörliga ersättningen kan variera mellan 100 kronor till 1000 kronor beroende på typ 
av besök. Hälsocentralerna kan även erhålla en rörlig ersättning utifrån olika 
kvalitetsmål såsom andel utförda hälsoundersökningar, andel patienter som gjort mer än 
tre planerade besök hos samma läkare och andel patienter över 13 år som tillfrågats om 
sina tobaksvanor. (Vll, 2010b, s. 33-36)  
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5. PRAKTISK METOD 

I detta kapitel får läsaren ta del av hur vi gått tillväga när vi genomfört vår 
undersökning. Vi börjar med att beskriva urvalsprocessen för vilka som ingår i 
undersökningen. Därefter beskriver vi hur vi gick tillväga när vi utformade och 
genomförde undersökningen. Avslutningsvis presenteras källkritik som läsaren bör ha i 
åtanke.  

5.1 URVAL  

En undersöknings urval bestämmer vilka personer, eller objekt, som ska ingå i 
undersökningen, och avgörs till största del av frågeställningen. Handlar frågeställningen 
om en specifik grupp, är det självklart denna grupp som ska ingå i undersökningen. 
(Patel & Davidson, 1994, s. 46) För vår undersökning innebär det att den grupp som ska 
ingå i undersökningen, är Västerbottens läns landstings hälsocentraler som ligger inom 
Umeå-området. Eftersom det endast finns 13 stycken hälsocentraler inom 
Umeåområdet, behövde vi inte göra något urval bland dessa. Då alla 13 hälsocentraler 
inom Umeå-området ingår i vår undersökning, innebär det att vi har ett totalurval. Då 
hela populationen ingår i undersökningen innebär det samtidigt att vi inte har något 
bortfall.  

5.2 STUDIENS GENOMFÖRANDE 

Vårt uppdrag bestod av att, på ett valfritt tillvägagångssätt, undersöka och presentera de 
aktuella hälsocentralernas inre effektivitet. I och med att denna studie saknade riktlinjer, 
såsom tidigare liknade studier, fick lov att diskutera och ta beslut kring alltifrån lämplig 
metod till att mäta inre effektivitet till vad som skulle ingå i aktivitetskostnaderna. Vi 
bestämde oss till slut för att undersöka kostnaden för ett besök på de olika 
hälsocentralerna med hjälp av ABC-kalkylering på grund av tidigare nämnda fördelar. 
Därefter resonerade vi kring vilka kostnadsobjekt som var lämpliga och kom fram till 
att vi ansåg att hälsocentralernas produkt/tjänst är ett besök. Det hälsocentralerna 
erbjuder sina kunder är vårdbesök. Valet av ABC-metoden innebar att vi fick lov att 
börja med att analysera de typer av aktiviteter som utförs vid ett besök. Denna analys, 
som kallas för aktivitetsanalys, innebar att vi diskuterade vilka aktiviteter som vi ansåg 
ingå i ett besök. Vi kom fram till att dessa aktiviteter inte enbart skulle vara sådana 
aktiviteter som utförs under det faktiska besöket utan alla aktiviteter som behövs för att 
ett besök ska kunna äga plats. Detta innebär att alla aktiviteter innan, under och efter 
besöket måste identifieras. I och med att det inte finns några tidigare studier inom detta 
specifika område finns det inget standardiserat, allmänt accepterat, tillvägagångssätt för 
identifiera dessa, krävdes det många diskussioner innan vi enades om de huvudsakliga 
aktiviteterna. Innan vi fastslog aktivitetsanalysen diskuterade vi även det vi kommit 
fram till med vår kontaktperson inom Vll för att höra om han ansåg att det saknades 
några aktiviteter eller om vår aktivitetsanalys verkade rimlig. Denna kontaktperson 
arbetar som utvecklingschef för primärvården inom Vll, vilket gör att han besitter stora 
kunskaper rörande de olika hälsocentralerna. Dessutom har han tillgång till mycket 
information rörande hälsocentralerna, samt känner till vilka avdelningar som besitter 
den information han själv inte har tillgång till. Eftersom våra kunskaper kring den 
dagliga verksamheten på hälsocentralerna var begränsade, var det nödvändigt att ha 
denna kontaktperson som bollplank. Aktivitetsanalysen var en tidskrävande process 
men den främsta svårigheten med aktivitetsanalysen var inte att bestämma vilka 
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aktiviteter som utfördes i samband med ett besök på hälsocentralerna. Det som tog 
längst tid var istället att avgöra vilka kostnader som innefattades inom varje aktivitet. Vi 
efterfrågade information om hälsocentralernas driftskostnader och fick en omfattande 
mängd information om olika kostnadskonton av diverse slag som vi var tvungna att gå 
igenom och ta ställning till. Denna datainsamling bestod av information om olika 
kostnader som Vll hade under 2010 och innefattade bland annat lönekostnader för de 
olika typerna av personal, kostnader för lokaler och lokalvård, kostnader för leasingbilar 
och bensin, materialkostnader samt administrativa kostnader samt mycket mer. 
Informationen innehöll även kontospecifikationer för olika konton som behövdes för att 
räkna fram kostnaderna för vissa aktiviteter. I och med att alla driftskostnader är 
uppdelade i relativt små och specificerade kontoslag, behövde vi ta ställning till vad 
som ska ingå i exempelvis materialkostnader och administrativa kostnader. De 
kontoslag vi fick ta del av innefattade kostnader för samtliga vårdenheter i landstinget 
och inte enbart primärvården vilket innebar att vi fick lov att kolla upp vilka kostnader 
som enbart härrörde primärvården. I och med att majoriteten av denna information inte 
var offentlig och att informationen vi efterfrågade ibland inte var sammanställd eller 
exempelvis att vår kontaktperson fick lov att undersöka vilken avdelning som besatt vi 
kunskap, tog datainsamlingen lång tid. Dessutom fick vi bara tillgång till den 
information vi direkt efterfrågan vilket innebar att vi under datainsamlingens lopp kom 
på att vi behövde utöka våra kunskaper vilket resulterade i långa väntetider på 
information. Ibland kunde vi exempelvis inte gå vidare med beräkningarna därför vi 
kommit på att viss information saknades. Allt detta innebar att datainsamlingen tog 
långt tid och skedde kontinuerligt under nästan hela studien. De valda kontoslagen 
presenteras i bilaga 1.  

Nästa steg var att bearbeta informationen, för att få fram kostnaderna för de olika 
aktiviteterna. Vi valde att genomföra bearbetningen manuellt, eftersom antalet 
hälsocentraler som ingick i undersökningen var relativt lågt. Enligt Bell (2006) så 
fungerar det utmärkt att analysera den insamlade informationen manuellt om det 
aktuella projektet är mindre omfattande (Bell, 2006, s. 119). När vi sedan bestämt både 
aktiviteter och vilka kostnader som var förknippade med dessa fick vi lov att ta ställning 
till hur vi skulle fördela dessa aktivitetskostnader per kostnadsobjekt. När det kom till 
personalkostnader kom vi fram till att vi skulle göra skillnad på läkarkostnader och 
kostnader för övrig personal. Personalkostnader för läkare skulle innefatta 
hälsocentralernas kostnader för överläkare, underläkare och AT-läkare. 
Personalkostnader för övrig personal skulle innefatta all övrig personal förutom 
personalkostnaden för administrativ personal som skulle ingå i administrativa 
kostnader. Detta innebar att vi efterfrågade information om kostnader uppdelat per typ 
av tjänst. Sedan kom vi fram till att vi skulle beräkna en genomsnittlig timlön för dessa 
två yrkesgrupper vilket innebar att vi behövde antalet timmar som dessa tjänster arbetat. 
Till en början funderade vi på att räkna ut personalkostnaden utifrån den genomsnittliga 
tiden ett besök tar men i och med att det inte fanns tillförlitlig information om 
tidsaspekten kring de olika besöken samt att vi ville ta med alla befintliga kostnaderna, 
valde vi istället att anta att personal spenderar all tid i anslutning till ett besök. 
Hälsocentralen har samma personalkostnad för en heltidsanställd oavsett antalet besök. I 
och med detta efterfrågade vi antalet närvarotimmar för varje yrkesgrupp. Vi ville 
enbart inkludera tiden de spenderar på arbetsplatsen och inte semesterdagar eller dylikt. 
Dessa närvarotimmar ville vi sedan dela upp per antalet besök för att få den 
genomsnittliga tiden de anställda spenderar per besök. Slutligen multiplicerade vi den 
genomsnittliga timlönen med den genomsnittliga tiden de olika yrkesgrupperna 
spenderar per besök och fick på så sätt fram en personalkostnad per besök. I och med att 
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all information vi efterfrågat har varit resultat av liknade diskussioner kring fördelning 
av aktivitetskostnader kring samtliga aktiviteter, för att i sin tur komma fram till hur vi 
bäst fördelar varje aktivitetskostnad per kostnadsobjekt, tog denna datasamling och 
bearbetning lång tid. Hur vi valde att fördela dessa kostnader finns redovisat i bilaga 2.  

När vi bestämt oss för hur vi skulle fördela dessa aktivitetskostnader innebar det oftast 
att ytterligare information var nödvändig för att kunna göra dessa beräkningar. Eftersom 
informationen om kostnaderna även inkluderade kostnader som inte var relevanta för 
vår undersökning var vi var vi tvungna att exkludera dessa. I och med att våra 
kunskaper kring de olika kostnadsobjekten och aktiviteterna ökade under arbetets gång, 
fick vi dessutom lov att omarbeta vår databearbetning och uträkningar ett antal gånger. 
Nya insikter ledde till ett antal justeringar. Vi kom exempelvis på i ett ganska sent skede 
att kostnad för stafettläkare inte var inkluderad i läkarkostnader vilket vi fick lov att 
justera för. När beräkningarna var klar fick vi fram kostnaderna för de olika 
aktiviteterna som ingick i ett besök. Slutligen summerade vi aktivitetskostnaderna per 
besök, vilket gav oss hälsocentralernas kostnader för de olika kostnadsobjekten. 
Slutligen diskuterade vi hur dessa kostnader kunde analyseras ytterligare genom 
relevanta nyckeltal. De nyckeltal vi enades om innebar att vi fick lov att söka ytterligare 
information om bland annat hälsocentralernas storlek i kvadratmeter och antal listade 
patienter.        

I och med att denna metod och i sin tur databearbetning saknade riktlinjer har 
genomförandet av denna studie inneburit att vi varit tvungna att ta olika 
ställningstaganden och en rad olika beslut under datainsamlingens gång. Denna process 
har på så sätt varit lärorikt men tidskrävande.  

5.3 KÄLLKRITIK DATAINSAMLING 

Våra data består till stor del av dokument som vi har fått via vår kontaktperson inom 
Vll. I och med att denna information inte är offentlig har det inte gått att kolla upp 
denna information i årsredovisningar eller dylikt. Det faktum att informationen kommer 
från landstinget själva, innebär en viss risk. Exempelvis kan man tänka sig att 
landstinget inte skulle vilja ge ut känslig information som visar att deras hälsocentraler 
ger ett minusresultat. Å andra sidan skulle det också kunna vara känsligt ifall 
hälsocentralerna har stora överskott eftersom skattebetalarna skulle kunna uppleva detta 
som slöseri med skattemedel. Detta tror vi dock inte är fallet eftersom vi gör vår 
undersökning på uppdrag av Vll. Vår undersökning ska alltså vara till hjälp för 
landstinget, så därför bör det ligga i deras intresse att ge oss så riktiga uppgifter som 
möjligt. Dessutom är mycket av informationen offentliga uppgifter som går att hitta i 
årsredovisningar. Detta betyder att informationen även blivit granskad av revisorer, 
vilket ytterligare styrker dess tillförlitlighet. Samtidigt har vår kontaktperson inte haft 
tillgång till all information själv, utan även fått information från andra parter. Detta kan 
innebära en större risk för felaktig informationen, då den går genom flera led. Dessutom 
har det inte varit möjligt att få fram all information som vi hade önskat. Exempelvis har 
antalet timmar som hälsocentralerna hyrt in stafettläkare och antalet lokalvårdstimmar 
inte gått att få fram. Detta skulle kunna tyda på att Vll väljer att inte lämna ut viss 
information och att bilden av deras organisation på så sätt blir vinklad. Men vi tror dock 
inte att det är fallet med tanke på att det ligger i Vll´s intresse att ge oss information av 
så hög kvalitet som möjligt, då det leder till högre kvalitet på resultatet av 
undersökningen.  
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På grund av att det saknas ett etablerat tillvägagångssätt för denna typ av studie har 
datainsamlingen och bearbetningen varit resultat av självständiga och subjektiva val 
från vår sida. Det finns alltid en risk att insamlingen av data är styrda av tolkningar, 
initiativ och erfarenheter. Detta kan medföra att de data som undersökningen baseras på, 
påverkas på olika sätt beroende på vem som genomför insamlingen (Holme & Solvang, 
1997, s. 30). Detta innebär att om någon annan skulle beräkna hälsocentralernas inre 
effektivitet med hjälp av ABC-metoden så skulle de kanske valt att inkludera andra 
aktiviteter eller aktivitetskostnader. Detta skulle i sin tur påverka datainsamlingen. I och 
med att vi gått igenom samtliga kostnadskonton anser vi dock inte att vi missat någon 
aktivitet och aktivitetskostnad som har någon större betydelse för resultatet. Dessutom 
är syftet med studien att jämföra hälsocentralernas inre effektivitet och i och med att vi 
inkluderat samma aktiviteter och aktivitetskostnader bör det inte påverka jämförelsen i 
alltför stor utsträckning. Dessutom genomförde vi aktivitetsanalysen tillsammans vilket 
eliminerades risken för olikheter i uppfattningen om vilka kostnader som skulle ingå. 
För att ytterligare minska risken för att personliga tolkningar skulle styra vilken data 
som användes, genomförde vi även all analys av tillgänglig data samt alla beräkningar 
tillsammans. Självklart påverkar våra gemensamma tolkningar vilken data som används, 
men eftersom analysen är genomförd tillsammans, så är all data insamlad på ett 
konsekvent sätt. 
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6. EMPIRI  

I detta kapitel presenterar vi våra uträkningar som haft sin utgångspunkt i teorin och 
det sekundärdata vi erhållet från Landstinget. Först beskriver vi våra kostnadsobjekt 
och sedan redogör vi för de aktiviteter som utförs vid framställningen av dessa. 
Aktivitetskostnaderna redovisas sedan och jämförs mellan de aktuella hälsocentralerna. 
Avslutningsvis summerar vi alla aktivitetskostnader per hälsocentral och redovisar 
totalkostnaden för de olika kostnadsobjekten. På detta vis får läsaren en uppfattning om 
vilka hälsocentraler som har lägst respektive högst självkostnad per besök. Dessa 
hälsocentraler analyseras sedan ytterligare i nästa kapitel.     

6. 1 FAKTA HÄLSOCENTRALER UMEÅ-OMRÅDET 

Inledningsvis presenteras grundläggande fakta om hälsocentralerna i Umeå-området. 
Dessa fakta används för att genomföra undersökningen i empirin men även senare under 
analysen för att kunna ställa hälsocentralerna i relation mot varandra genom bland annat 
nyckeltal. Figur 3 nedan är en karta över Umeå-området som visar var landstingets 
hälsocentraler ligger.   

Figur 3.  Landstingets hälsocentraler i Umeå-området 

 

Utmärkta hälsocentraler i figuren ovan redovisas sedan i tabellen nedan med fakta kring 
antal listade patienter, budgeterade årstjänster, lokalyta samt resultat för år 2010. 
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Tabell 1. Antal listade 
patienter 

Budgeterade 
årstjänster 

Lokalyta 
(m!) 

Resultat 
2010 
(Kr) 

1 Backen HC 9694 27,4 1455 + 842 060 
2 Bjurholm HC 2543 12 1967 + 322 500 
3  Ersboda HC 9768 26,7 1514 + 446 560 
4 Holmsund/  Obbola 
HC 

8237 25,3 1303 - 1 115 860 

5 Hörnefors HC 3850 13,7 853 + 257 450 
6 Mariehem HC 13932 39,5 2094 + 486 110 
7 Nordmaling HC 6606 23,2 1284 - 1 709 660 
8 Robertfors HC 6031 23,7 1811 - 131 050 
9 Sävar HC 5965 15,5 973 - 1 110 430 
10 Teg HC 18272 51,7 2106 - 786 780 
11 Vindeln HC 5211 22,4 883 - 2 207 970 
12 Vännäs HC 8019 29,9 1853 * - 1 305 820 
13 Ålidhem HC 19075 48 2143 + 3 958 280 
Umeå-området 
(totalt) 

117203 359 20239 - 2 054 610 

* inkl. gemensamma resurser.  

Alla siffror i tabell 6.1 (se bilaga 1) avser undersökningsåret 2010. Antal listade 
patienter hos samtliga hälsocentraler är beräknade i slutet av 2010 eftersom denna siffra 
konstant ändrar sig.   

6.2 KOSTNADSOBJEKT  

Vårt syfte med denna undersökning är att beräkna och jämföra hälsocentralernas inre 
effektivitet med hjälp av ABC kalkylering. Hälsocentralerna är ett tjänsteföretag och vi 
menar att deras” produkt” är vårdbesök. Medborgare betalar, via skatten, indirekt 
pengar för möjligheten till att få en diagnos och hjälp ifall de skulle insjukna. Vi har 
förenklat denna process och menar att medborgare betalar för möjligheten att besöka 
hälsocentralernas läkare eller övrig personal. Detta innebär att vi anser att 
kostnadsobjektet för hälsocentralerna är besöken.  

I diagrammet nedan visas hälsocentralernas totala antal besök under 2010 (se bilaga 
1.5). Denna information ger oss även en uppfattning om hur stora hälsocentralerna är, 
eller åtminstone en uppfattning om vilken kapacitet de besitter. 
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Vi har valt att dela in kostnadsobjekten i fyra kategorier.  Först och främst har vi valt att 
dela in besöken efter vilka som utför patientbesöket. Efter ett samtal med vår 
kontaktperson inom Vll valde vi att enbart särskilja läkarbesök från övriga besök. Detta 
beror på att personalkostnaden skiljer sig nämnvärt mellan en läkare och exempelvis 
sjuksköterska. Vi valde även att särskilja besök på hälsocentralen från besök hemma hos 
vårdtagaren. Detta beror på att det finns indirekta kostnader, såsom lokalkostnader och 
transportkostnader, som ska fördelas olika beroende på var besöket äger rum. 
Diagrammet nedan visar fördelningen av läkar- och övriga besök på de olika 
hälsocentralerna (se bilaga 1.5). 
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6.3 AKTIVITETER 

När vi hade bestämt kostnadsobjekten funderade vi på vilka aktiviteter som utförs i 
samband med vårdbesöken. För det första innefattar ett läkarbesök tid med en läkare, 
som innebär personalkostnader för hälsocentralen. Innan och efter besöket behövs 
administrativa aktiviteter som tid med receptionisten och tid för dokumentation av 
besöket. Under själva besöket förbrukas det material såsom skyddskläder och handsprit. 
Vårdbesöket resulterar möjligtvis i att patienten får medicin utskriven, vilket innebär en 
kostnad för hälsocentralen. Dessutom sker själva besöket i en lokal som kostar pengar i 
exempelvis hyra och elkostnader. Denna lokal ska även underhållas vilket resulterar i 
lokalvårdskostnader.  

Ett övrigt besök och ett läkarbesök har samma indirekta kostnader som administrativa 
kostnader och lokalkostnader. Administration och lokaler behövs oberoende av om 
besöket innefattar en läkare eller exempelvis sjuksköterska. Det som skiljer sig mellan 
de olika typerna av besök är personalkostnaden. Läkarlönen är i regel något högre än de 
övriga lönerna.     

Hembesök av läkare och övrig personal inkluderar alla indirekta kostnader som 
material- och administrativa kostnader. Däremot inkluderas inte aktiviteter som 
uppkommit i samband med hälsocentralernas lokaler såsom lokalkostnader och 
lokalvårdskostnader. Hembesök inkluderar däremot aktiviteter såsom transport till och 
från patienten. Transportkostnader och bensinkostnader är därför inkluderade i 
totalkostnaden för hembesök. 

6.4 AKTIVITETSKOSTNADER 

Enligt Blocher et al (2009) är grundtanken bakom ABC att ett företags produkter eller 
tjänster är ett resultat av de olika aktiviteterna som har utförts och att dessa aktiviteter 
förbrukar resurser, vilket i sin tur skapar kostnader för företaget (Blocher et al, 2009, s. 
129). I och med att vår undersökning är utförd med hjälp av ABC-metoden har vi har 
valt att analysera hälsocentralernas besökskostnader per aktivitet.  

6.4.1. PERSONALKOSTNADER 

Den mest uppenbara kostnaden under ett vårdbesök är personalkostnaden. Eftersom vi 
valt att dela upp våra kostnadsobjekt utifrån olika typer av besök, räknar vi ut 
personalkostnaden för dels läkare och dels övrig sjukvårdspersonal per besök. Vi antar 
att all personal spenderar samtliga närvarotimmar på patienter i samband med besök. 
Detta kan vara den fysisk undersökning men även handla om att fylla i journaler eller 
analysera provtagningar i samband med besöket. 

Personalens timlön skiljer sig inte ifall det tar emot ett besök på hälsocentralen eller gör 
ett hembesök. Däremot tar troligtvis ett hembesök längre tid än ett besök på 
hälsocentralen. Hälsocentralen har samma timkostnad för personalen oavsett om de tar 
emot patienter eller sitter i bilen på väg till patienten. Vi har dock inte kunnat tillgå 
tillförlitliga uppgifter på tidsaspekten när det gäller olika typer av besök. På grund av 
detta gör vi inte skillnad på personalkostnaden gällande besök på hälsocentralen och 
hembesök utan tar enbart hänsyn till vilken personal som ombesörjer besöket. Detta 
innebär att personalkostnaden för hembesök troligtvis är betydligt högre. I och med att 
vi använt samma metod angående personalkostnaden på samtliga vårdcentraler så tror vi 



 

 
41 

inte att det påverkar jämförelsen mellan vårdcentralerna alltför mycket. En annan orsak 
till att tiden för vårdbesöken kan vara något missvisande är att vi inte tagit hänsyn till att 
vissa patienter är mer eller mindre tidskrävande. Detta beror på att det inte finns några 
tillförlitliga uppgifter på besökens svårhetsgrad. Vi har dock inte funnit någon 
anledning att tro att vissa hälsocentraler har särskilt svåra och tidskrävande besök. 
Primärvården tar dessutom vanligtvis inte tar hand om riktigt allvarliga och svåra fall 
utan de hänvisas till specialistvården. Man bör dock ha i åtanke att detta kan påverka 
den genomsnittliga tiden som spenderas per besök.       

6.4.1.1 LÄKARE 

För att kunna räkna ut personalkostnaden för ett läkarbesök använde vi oss av den totala 
kostnaden för alla läkare på respektive vårdcentral. Denna totala kostnad delade vi 
sedan på läkarnas antal närvarotimmar på respektive vårdcentral. Vi använde oss av 
närvarotimmar eftersom vi inte ville inkludera semester dagar och dylikt. På detta sätt 
fick vi en genomsnittlig timlön för läkarna per vårdcentral. Därefter delade vi det totala 
antalet närvarotimmar för läkarna med det totala antalet läkarbesök. Denna siffra 
berättar hur lång tid, i timmar, som spenderas på varje läkarbesök. Den genomsnittliga 
tiden per läkarbesök multiplicerades sedan med den tidigare uträknade timlönen. På 
detta sätt har vi räknat ut en snittkostnad för personalen per varje läkarbesök. 
Diagrammet nedan redovisar resultatet för de olika vårdcentralerna (se bilaga 2.1). 
  

 

Som diagrammet visar har Ålidhem HC den högsta personalkostnaden per läkarbesök 
medan Vännäs har den lägsta. Våra beräkningar (se bilaga 2.1) visar att Vännäs har den 
lägsta genomsnittliga timlönen per läkare men spenderar framförallt minst tid på varje 
läkarbesök. Läkarnas timlön på Ålidhem HC ligger under genomsnittet för samtliga 
vårdcentraler men de spenderar däremot längst tid per besök av alla Umeås HC, vilket 
bidrar till den höga personalkostnaden per läkarbesök. 
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6.4.1.2 ÖVRIG PERSONAL 

Alla besök som inte ombesörjs av en läkare har vi valt att benämna övriga besök. Dessa 
övriga besök kan vara besök av sjuksköterskor, undersköterskor och sjukgymnaster eller 
dylikt. Dessa personalkostnader inkluderar löner till all personal på hälsocentralerna 
exklusive läkare och administrativ personal. Det sekundärdata vi hade tillgång till för att 
beräkna fram personalkostnaden kring dessa besök var uppdelat i omvårdnadspersonal, 
paramedicin och övriga. Vi summerade därför totala löner, närvarotimmar och antal 
besök för dessa 3 kategorier och räknade ut personalkostnaden per övriga besök på 
samma sätt som personalkostnaden per läkarbesök (se bilaga 2.2). Resultatet visas i 
diagrammet nedan.     

 

Som diagrammet visar har Sävar HC har den högsta personalkostnaden per övriga 
besök. Timlönen på Sävar HC för övrig personal ligger under genomsnittet för Umeå-
området men de spenderar längst tid på varje övrigt besök (se bilaga 2.2). Backen HC 
har den lägsta personalkostnaden per övriga besök på grund av att de har en timlön som 
ligger under genomsnittet för Umeås hälsocentraler men största anledningen är att de 
spenderar näst minst tid per övrigt besök. Mariehem HC var de som spenderade kortast 
tid per övrigt besök men de hade den överlägset högsta timlönen och var därför en av 
hälsocentralerna som hade högst personalkostnad per övriga besök.   

6.4.2 KOSTNAD STAFETTLÄKARE 

Förutom sina ordinarie läkare hyr även vissa hälsocentraler in läkare vid behov, dessa 
läkare benämns ofta som stafettläkare. Eftersom denna kostnad i vissa fall är relativt 
stor måste den också inkluderas i totalkostnaden för de olika läkarbesöken. Vår 
grundtanke var att inkludera dessa kostnader i personalkostnaden för läkare, vilket 
skulle leda till att snittlönen ökade för hälsocentralerna som använde sig av 
stafettläkare. För att kunna gå tillväga på det sättet krävdes det dock att vi hade tillgång 
till samma information om stafettläkarna, som för de ordinarie läkarna, vilket innebar 
den totala kostnaden, antalet närvarotimmar samt antalet besök. Tyvärr var detta inte 
möjligt då information om antalet timmar som stafettläkarna var inhyrda endast fanns 
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tillgänglig från maj månad år 2010 och framåt. Enligt vår kontaktperson inom Vll beror 
detta på att landstinget ändrade regelverket kring stafettläkare vid denna tidpunkt, och 
informationen från de föregående månaderna fanns inte längre tillgängliga. Dessutom 
menar vår kontaktperson att informationen från maj och framåt är väldigt osäker då 
hälsocentralerna kan hyra in läkare utanför det centrala systemet, vilket innebär att det 
förmodligen saknas inhyrda timmar i denna information. Eftersom denna information 
saknades kunde vi inte inkludera kostnaden för stafettläkare i personalkostnaden för 
ordinarie läkare eftersom att vi då inte skulle kunna räkna ut en snittlön per timme. Som 
tidigare nämnts är dock kostnaderna för stafettläkare en stor kostnad för vissa 
hälsocentraler, så vi var tvungna att inkludera dem på något sätt. Vi valde därför att ha 
kostnad stafettläkare som en separat aktivitet, och beräknade denna genom att dela den 
totala kostnaden för stafettläkare med antalet läkarbesök (se bilaga 2.3) för den aktuella 
hälsocentralen. Genom detta tillvägagångssätt kunde vi inkludera dessa kostnader, även 
fast det inte var möjligt att beräkna dem på samma sätt som kostnaderna för ordinarie 
läkarna. 

 

Diagrammet ovan visar hur kostnaden för stafettläkare per läkarbesök ser ut för de olika 
hälsocentralerna. Det man kan se är att det är nio hälsocentraler som använder sig av 
stafettläkare, varav två har nästintill obefintliga kostnader per besök.  Av de 
hälsocentraler som använder sig av stafettläkare är Bjurholms kostnad på 296,95 per 
besök den överlägset högsta. Kostnaden på Bjurholm HC är nästan tre gånger så stor 
som den näst högsta kostnaden, vilket är väldigt anmärkningsvärt. Även Teg HC, 
Robertsfors HC och Nordmaling HC har relativt höga kostnader, men de är inte i 
närheten av kostnaden på Bjurholm HC. Kostnaden för stafettläkare per besök på 
Vindeln HC, Vännäs HC och Holmsund HC är relativt låg, i jämförelse med övriga 
hälsocentraler som använder sig av stafettläkare.  

6.4.3 MATERIALKOSTNADER  

Varje vårdbesök innebär i regel kostnader för förbrukning av diverse material. Oavsett 
om vårdbesök är ett läkarbesök, ett övrigt besök eller ett hembesök uppstår denna 
kostnad och ska därför beräknas per totala antalet vårdbesök. I och med att det inte gick 
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att få fram information om materialåtgång per typ av vårdbesök har vi beräknat en 
snittkostnad per alla typer vårdbesök. I materialkostnader ingår materialförbrukning 
inom kategorierna medicin, hjälpmedel och övrig karaktär. Kostnader i samband med 
arbets- och skyddskläder är också inkluderad i denna kostnad. Dessa kostnadsposter har 
lagts samman för varje vårdcentral för att sedan fördelas ut på antal vårdbesök (se bilaga 
2.4). Diagrammet nedan visar på vårdcentralernas materialkostnad per vårdbesök.   

 

Robertfors HC har de högsta materialkostnaderna med ett snitt på 19,5 kr per 
vårdbesök. Hörnefors HC har den lägsta kostnaden av Umeås vårdcentraler med en 
snittkostnad på 10,4 kr per vårdbesök. Det innebär att Robertfors HC har nära dubbelt 
så stora materialkostnader per vårdbesök som Hörnefors HC.   

6.4.4 LOKALKOSTNADER  

För att beräkna lokalkostnaden per besök hos de olika hälsocentralerna använde vi oss 
av de totala lokalkostnaderna och antalet besök på varje hälsocentral. Lokalkostnad är 
en indirekt kostnad eftersom dessa kostnader inte är direkt relaterade till antal besök. 
Oavsett antal besök på hälsocentralen är lokalkostnaden densamma, detta till skillnad 
från lönekostnader och materialkostnader som ökar i takt med antal besök. Vi 
exkluderade hembesök från antalet besök eftersom de inte sker i hälsocentralernas 
lokaler och då inte heller bör belastas med kostnader för dessa. När det gäller den totala 
lokalkostnaden så har vi endast använt oss av kostnaden för hälsocentralerna, inte 
kostnaden för familjecentraler eller andra övriga verksamheter. Detta gjorde vi eftersom 
de besök som vi undersöker endast äger rum i hälsocentralernas lokaler, inte i andra 
lokaler som kan finnas i samma byggnad.  

Vi beräknade alltså lokalkostnaden per besök för de olika hälsocentralerna genom att 
dela lokalkostnaden med antalet besök (se bilaga 2.5), och upprepade detta för varje 
hälsocentral. Resultatet av våra beräkningar visas i diagrammet nedan. 
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Lokalkostnaden per besök på Bjurholm HC är 160,68 kronor vilket är den högsta 
kostnaden i Umeå-området. Detta kan jämföras med Ålidhem HC där lokalkostnaden 
per besök enbart uppgår till 35,81 kr.      

6.4.5 LOKALVÅRDSKOSTNADER 

När vi beräknade lokalvårdskostnaden per besök delade vi de totala 
lokalvårdskostnaderna med antalet besök. I och med att hembesöken inte utförs i de 
lokaler som i sin tur innebär lokalvårdskostnader, exkluderade vi hembesöken från 
antalet besök. Därför fördelas lokalvårdskostnaderna på antalet läkarbesök samt övriga 
besök som sker i hälsocentralernas lokaler, inte de som sker hemma hos patienterna.  

Vi har alltså beräknat lokalvårdskostnaderna per besök genom att dela den totala 
lokalvårdskostnaden med antalet besök, exklusive hembesök (se bilaga 2.6). Resultaten 
av dessa beräkningar visas i diagrammet nedan. 
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Lokalvårdskostnaden för Ålidhem HC är den högsta i Umeå-området och uppgår till 
19,87 kronor. Robertfors HC hade en lokalvårdskostnad på 12,28 kronor uppdelat per 
besök, vilket var den lägsta kostnaden bland dessa hälsocentraler.    

6.4.6. TRANSPORT- OCH BENSINKOSTNADER   

Kostnader för transport och bensin är huvudsakligen relaterade till aktiviteter som ingår 
i ett hembesök och är därför enbart fördelad på denna typ av besök. I och med att 
transport- och bensinkostnader inte skiljer sig beroende på vem som utför hembesök 
fördelas kostnaden för denna aktivitet per antal totala hembesök. Kostnaden för bilen 
och bensinen är densamma oavsett ifall en läkare eller övrig personal utför besöket. 
Landstinget använder sig enbart av leasingbilar och transportkostnaden består därför av 
kostnaden för dessa leasingavtal. Bensinkostnaden för varje vårdcentral består av en 
totalsumma av kostnaderna för drivmedel. Totalkostnaderna för leasingbilarna och 
drivmedel har summerats för varje vårdcentral för att sedan fördelats på 
vårdcentralernas antal hembesök (se bilaga 2.7). Transport- och bensinkostnaderna per 
varje hembesök och hälsocentral visas i diagrammet nedan.  

 

Sävar HC har den högsta transport- och bensin kostnaden per hembesök med en 
snittkostnad på 73,95 kr medan Ersboda har den lägsta kostnaden som uppgår till 11,62 
kr per hembesök. Sävar HC kostnad för deras leasingbilar är nästan dubbelt så stora som 
Ersboda HC leasingkostnader medan bensinkostnaderna inte verkar skilja sig nämnvärt 
(se bilaga 1.11) 

6.4.7 ADMINISTRATIVA KOSTNADER 

Alla typer av besök kräver någon typ av administration. Det innebär att dessa kostnader 
bör fördelas på samtliga vårdbesök, det vill säga läkarbesök, övriga besök och 
hembesök av samtlig personal. De administrativa kostnaderna består av lön till 
administrativ personal, kostnader för fast, mobilt och övrigt telefoni samt kostnader 
rörande IT kommunikation och hyra av IT-utrustning. De administrativa kostnaderna 
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har summerats för varje vårdcentral och sedan fördelats per vårdcentralernas totala 
vårdbesök (se bilaga 2.8) Kostnader rörande primärvårdens ledning och 
utvecklingsgrupp har också specificerats upp men vi har valt att inte inkludera dessa i 
de redovisade kostnaderna (se bilaga 1.6). Ledningsgruppens kostnader är egentligen 
administrativa kostnader som härrör de olika vådcentralerna men eftersom vi saknar 
uppgifter om hur de fördelar sin tid är de svårt att göra en korrekt fördelning av 
kostnaderna mellan hälsocentralerna. De enda sättet skulle vara att fördela dessa 
kostnader jämnt på de 13 olika hälsocentralerna men eftersom det troligtvis inte skulle 
ge en rättvis bild av kostnaderna har vi valt att inte inkludera dessa i hälsocentralernas 
administrativa kostnader. Resultatet från kostnadsberäkningen av de administrativa 
kostnaderna ser ni i diagrammen här nedan.  

 

Diagrammet visar att Sävar har de högsta administrativa kostnaderna som uppgår till 
136,8 kr per besök. Teg HC och Backen HC har de lägsta administrativa kostnaderna 
per besök i Umeå-området och uppgår till 83,3 kr respektive 86,6 kr. 

6.4.8 KRITIK KOSTNADSBERÄKNINGAR 

Vi vill poängtera att vi självständigt valt alltifrån kostnadsobjekt till vilka kostnader 
som ska ingå i varje aktivitet. Detta innebär att om någon annan skulle beräknat 
hälsocentralernas inre effektivitet hade de i sin tur möjligtvis valt en annan metod, andra 
kostnadsobjekt eller/och aktivitetskostnader. Detta skulle troligtvis innebära att 
hälsocentralernas kostnader skulle se annorlunda ut. Våra val har styrt datainsamlingen 
och i sin tur studiens resultat. Det skulle kunna vara så att vi glömt inkludera aktiviteter 
eller aktivitetskostnader som egentligen skulle inkluderats i dessa kostnadsberäkningar. 
I och med att personal- samt lokalkostnader dock utgör de absolut största kostnaderna i 
primärvården anser vi att de väsentligaste kostnaderna är inkluderade. (Andersson & 
Jönsson, 2009, s. 1) I och med att vi ibland eftersökt information som ej funnits 
tillgänglig har detta inneburit att vi varit tvungna att frångå vår ursprungliga tanke och 
istället gjort förenklade antaganden och uträkningar. Detta innebär att om vi dessa 
gånger istället kunnat tillgå den önskvärda informationen så hade vi troligtvis kunnat 
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göra mer exakta och tillförlitliga kostnadsberäkningar. Dessa kostnadsberäkningar är 
dock inte tänkta som exakta siffror utan syftet med dessa kostnader är att ge läsaren en 
uppfattning, indikation, om hur de olika kostnaderna skiljer sig sinsemellan de aktuella 
hälsocentralerna.  

6.5 BESÖKSKOSTNAD PER VÅRDCENTRAL  

Här har vi sammanställt kostnaderna för alla aktiviteter som ingår i de fyra typer av 
kostnadsobjekt. Denna sammanställning resulterar i en total besökskostnad per 
hälsocentral för samtliga hälsocentraler i Umeå-området och är uppdelat efter 
kostnadsobjekten läkarbesök, hembesök läkare, övriga besök och hembesök övriga. 

6.5.1 SNITT HC 

Här nedan presenterar vi snittkostnader för de 13 olika hälsocentralerna. Vi kommer att 
referera till dessa kostnader per aktivitet och totala kostnader per kostnadsobjekt för att 
på ett enkelt sätt kunna jämföra en hälsocentral med övriga i Umeå-området. 
Anledningen till att vi valde genomsnittet, istället för median, som jämförelsemått är att 
vi har ett totalurval och få extrema värden. Eftersom vi har ett totalurval ville vi 
inkludera alla hälsocentralernas kostnader, och för att lyckas med detta ansåg vi att 
genomsnittet var lämpligast att använda. Ifall det funnits fler extrema värden hade 
möjligtvis medianen varit ett bättre jämförelsemått.  

Tabell 2. Snitt HC Läkarbesök Hembesök 
läkare 

Övriga 
besök 

Hembesök 
övriga 

Personalkostnad 496,04 496,04 359,31 359,31 

Personalkostnad 
stafettläkare 

47,63 47,63 - - 

Materialkostnad 13,50 13,50 13,50 13,50 

Lokalkostnad 62,36 - 62,36 - 

Lokalvårdkostnad 16,07 - 16,07 - 

Transport-& bensin kostnad - 34,9 - 34,9 

Administrativ kostnad 101,20 101,20 101,20 101,20 

Total kostnad 736,80 693,27 552,44 508,91 

Som tabellen visar är genomsnittkostnaden för ett läkarbesök högst medan hembesök 
övriga har lägst genomsnittskostnad. Detta innebär att kostnader knutna till 
vårdlokalerna generellt är högre än kostnaderna för transport och bensin. Dessutom är 
personalkostnaden för en läkare i snitt högre per besök än för övrig personal.  
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6.5.2 BACKEN HC 

 

Tabell 3. Backen HC Läkarbesök Hembesök 
läkare 

Övriga 
besök 

Hembesök 
övriga 

Personalkostnad 546,91 546,91 299,03 299,03 

Personalkostnad 
stafettläkare 

0 0 - - 

Materialkostnad 10,5 10,5 10,5 10,5 

Lokalkostnad 86,00 - 86,00 - 

Lokalvårdkostnad 15,89 - 15,89 - 

Transport-& bensin kostnad - 18,85 - 18,85 

Administrativ kostnad 86,60 86,60 86,60 86,60 

Total kostnad 745,9 662,86 498,02 405,53 

Backens Hälsocentral har 10 % högre personalkostnad per läkarbesök än genomsnittet i 
Umeå-området. Däremot har de inte använt stafettläkare och personalkostnaden per 
övrigt besök är drygt 16 % lägre en genomsnittet. Lokalkostnaden är nästan 38 % högre 
än genomsnittet. Transport- och bensinkostnaden och administrativa kostnader är 
däremot 45 % respektive 14 % lägre i jämförelse med övriga hälsocentraler. Detta 
tillsammans resulterar i att totalkostnaden för läkarbesök på hälsocentralen är 1 % högre 
än genomsnittet. Läkarbesök i hemmet är däremot 4 % lägre än genomsnittet. 
Totalkostnaden för övriga besök på hälsocentralen respektive i hemmet är däremot 9 % 
respektive 20 % lägre än genomsnittet i Umeå-området. Den relativt låga totalkostnad 
för hembesök av övrig personal beror främst på en låg personalkostnad men även den 
relativt låga transport – och bensinkostnaden. 

6.5.3 BJURHOLM HC 

 

Tabell 4. Bjurholm HC Läkarbesök Hembesök 
läkare 

Övriga 
besök 

Hembesök 
övriga 

Personalkostnad 555,54 555,54 416,32 416,32 

Personalkostnad 
stafettläkare 

296,94 296,94 - - 

Materialkostnad 17,30 17,30 17,30 17,30 

Lokalkostnad 160,68 - 160,68 - 

Lokalvårdkostnad 14,38 - 14,38 - 

Transport-& bensin kostnad - 48,53 - 48,53 

Administrativ kostnad 132,80 132,80 132,80 132,80 
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Total kostnad 1177,65 1051,12 741,48 614,95 

Förutom lokalvårdskostnader är samtliga kostnader för de olika aktiviteterna på 
Bjurholms hälsocentral högre än genomsnittet i Umeå-området. Personalkostnaden var 
12 -16 % högre än genomsnittet. Dessutom var personalkostnaden för stafettläkare, som 
ligger på 296,94 kr, det överläget högsta bland alla hälsocentraler. Lokalkostnaden 
ligger hela 157 % högre än genomsnittet och ligger på 62,36 kr. Transport- och 
bensinkostnaden är 39 % högre än genomsnittet. Material- och de administrativ 
kostnaden överstiger genomsnittet med ungefär 30 %. Allt detta medför att 
totalkostnaden för ett vårdbesök hos Bjurholm HC är väldigt hög i jämförelse med 
övriga hälsocentraler i Umeå-området. Totalkostnaden för läkarbesök på hälsocentralen 
respektive i hemmet överstiget genomsnittet med 60 % respektive 52 %. Totalkostnaden 
för övriga besök på hälsocentralen respektive i hemmet överstiger genomsnittet med 34 
% respektive 20 %. Detta innebär att Bjurholm HC har de högsta totalkostnaderna för 
alla typer av besök förutom hembesök av övrig personal.         

6.5.4 ERSBODA HC 

 

Tabell 5. Ersboda HC Läkarbesök Hembesök 
läkare 

Övriga 
besök 

Hembesök 
övriga 

Personalkostnad 410,15 410,15 324,16 324,16 

Personalkostnad 
stafettläkare 

0 0 - - 

Materialkostnad 13,10 13,1 13,1 13,1 

Lokalkostnad 41,57 - 41,57 - 

Lokalvårdkostnad 14,76 - 14,76 - 

Transport-& bensin kostnad - 11,62 - 11,62 

Administrativ kostnad 107,90 107,90 107,90 107,90 

Total kostnad 587,19 542,77 501,49 456,78 

Förutom en 6 % högre administrativ kostnad per besök har Ersboda HC lägre kostnader 
än genomsnittet för samtliga aktiviteter. Personalkostnaderna för läkare samt övrig 
personal understiger genomsnittet med 17 % respektive 10 %. Materialkostnaderna och 
lokalvårdskostnaderna ligger strax under genomsnittet. Ersboda HC utmärker sig mest 
med sin relativt låga lokalkostnad och transport- och bensinkostnad per besök som 
understiger genomsnittet med 33 % respektive 66 %. Totalkostnaden för Ersboda HC är 
mellan 9 % och 22 % lägre än genomsnittet för de olika typer av besök, där hembesök 
läkare har förhållandevis lägst självkostnad.      
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6.5.5 HOLMSUND/OBBOLA HC 

 

Tabell 6. Holmsund/Obbola 
HC 

Läkarbesök Hembesök 
läkare 

Övriga 
besök 

Hembesök 
övriga 

Personalkostnad 542,53 542,53 320,26 320,26 

Personalkostnad stafettläkare 56,49 56,49   

Materialkostnad 10,5 10,5 10,5 10,5 

Lokalkostnad 80,73 - 80,73 - 

Lokalvårdkostnad 16,08 - 16,08 - 

Transport-& bensin kostnad - 27,54 - 27,54 

Administrativ kostnad 93,40 93,40 93,40 93,40 

Total kostnad 789,23 730,46 520,97 451,70 

Personalkostnaden för läkarbesök är 9 % högre än genomsnittet i Umeå-området och 
dessutom använder de sig av stafettläkare vilket innebär ytterligare en kostnad på 56,49 
kr per läkarbesök. Lokalkostnaden är 29 % högre än genomsnittet. Materialkostnaden, 
transport- och bensinkostnaden, administrativa kostnaden men framförallt 
personalkostnaden för övriga besök är lägre än genomsnittet. Personalkostnaden för 
övriga besök understiger genomsnittet med dryga 10 %. Detta innebär att totalkostnaden 
för läkarbesök, både på hälsocentralen och hemma hos patienten, är 7 % respektive 
dryga 5 % högre än genomsnittet. Övriga besök, både på hälsocentralen och hemma hos 
patienten, är å andra sidan 6 % respektive 11 % lägre än genomsnittet i Umeå-området.    

6.5.6 HÖRNEFORS HC 

 

Tabell 7. Hörnefors HC Läkarbesök Hembesök 
läkare 

Övriga 
besök 

Hembesök 
övriga 

Personalkostnad 481,28 481,28 346,99 346,99 

Personalkostnad 
stafettläkare 

0 0 - - 

Materialkostnad 10,4 10,4 10,4 10,4 

Lokalkostnad 27,19 - 27,19 - 

Lokalvårdkostnad 12,41 - 12,41 - 

Transport-& bensin kostnad - 28,21 - 28,21 

Administrativ kostnad 98,80 98,80 98,80 98,80 

Total kostnad 630,08 618,69 495,79 484,40 
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Personalkostnaden för läkare och övrig personal är båda ungefär 3 % lägre än 
genomsnittet i Umeå-området. Hörnefors HC har framförallt låga lokalkostnader per 
besök vilka är hela 56 % lägre än genomsnittskostnaden. Övriga kostnader ligger strax 
under genomsnittet för hälsocentralerna. Totalkostnaden för läkarbesöken på 
hälsocentralen respektive i hemmet ligger 14 % respektive 11 % under genomsnittet. 
Besök av övrig personal på hälsocentralen har en självkostnad som är 10 % lägre än 
genomsnittet och har därmed den lägsta totalkostnaden Umeå-området för denna typ av 
besök. Hembesök av övrig personal har en totalkostnad som är 5 % lägre än 
genomsnittet.   

6.5.7 MARIEHEM HC 

 

Tabell 8. Mariehem HC Läkarbesök Hembesök 
läkare 

Övriga 
besök 

Hembesök 
övriga 

Personalkostnad 540,83 540,83 418,40 418,40 

Personalkostnad 
stafettläkare 

0,09 0,09 - - 

Materialkostnad 12,00 12,00 12,00 12,00 

Lokalkostnad 49,86 - 49,86 - 

Lokalvårdkostnad 19,43 - 19,43 - 

Transport-& bensin kostnad - 24,56 - 24,56 

Administrativ kostnad 97,00 97,00 97,00 97,00 

Total kostnad 719,21 674,48 596,69 551,96 

Personalkostnaderna på Mariehem HC överstiger genomsnittet för hälsocentralerna för 
både läkare och övrig personal med 9 % respektive 16 %. Personalkostnaden för 
stafettläkare är dock nästan obefintlig. Lokalvårdskostnaderna är dryga 20 % högre än 
genomsnittet. Kostnaderna är i övrigt lägre än genomsnittet och då framförallt 
lokalkostnader och transport- och bensinkostnader som understiger genomsnittet med 
20 % respektive 29 %. Totalkostnaderna för de båda typer av läkarbesök är kring 2 % 
lägre än genomsnittet medan totalkostnaden för båda typer av övriga besök ligger kring 
8 % högre än genomsnittet för hälsocentralerna. 

6.5.8 NORDMALING HC  

 

Tabell 9. Nordmaling HC Läkarbesök Hembesök 
läkare 

Övriga 
besök 

Hembesök 
övriga 

Personalkostnad 498,91 498,91 364,08 364,08 

Personalkostnad 
stafettläkare 

99,90 99,90 - - 

Materialkostnad 17,20 17,20 17,20 17,20 
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Lokalkostnad 48,40 - 48,40 - 

Lokalvårdkostnad 13,83 - 13,83 - 

Transport-& bensin kostnad - 38,77 - 38,77 

Administrativ kostnad 108,30 108,30 108,30 108,30 

Total kostnad 768,54 763,08 551,81 528,35 

Läkarkostnaderna per besök på Nordmaling HC är ungefär likvärdiga med genomsnittet 
i Umeå-området. Personalkostnaden för stafettläkare, som ligger på 99,90 kr, är dock 
relativt hög. Personalkostnader för övrig personal ligger 1 % över genomsnittet. 
Materialkostnaden, transport- och bensin kostnaden samt administrativa kostnader 
ligger 27 %, 11 % respektive 7 % över det genomsnittliga för hälsocentralerna. 
Kostnaderna rörande lokalerna och lokalvård är däremot 22 % respektive 13 % lägre än 
genomsnittet. Totalkostnaderna för båda typer av övriga besök skiljde sig inte nämnvärt 
från genomsnittet och totalkostnaderna för läkarbesök på HC samt i hemmet var 4 % 
respektive 10 % högre än genomsnittet.  

6.5.9 ROBERTSFORS HC 

 

Tabell 10. Robertfors HC Läkarbesök Hembesök 
läkare 

Övriga 
besök 

Hembesök 
övriga 

Personalkostnad 399,24 399,24 320,46 320,46 

Personalkostnad 
stafettläkare 

103,52 103,52 - - 

Materialkostnad 19,5 19,5 19,5 19,5 

Lokalkostnad 62,88 - 62,88 - 

Lokalvårdkostnad 12,28 - 12,28 - 

Transport-& bensin kostnad - 53,11 - 53,11 

Administrativ kostnad 102,30 102,30 102,30 102,30 

Total kostnad 699,72 677,67 517,42 495,37 

Personalkostnaderna för läkare och övrig personal är ungefär 20 % respektive 10 % 
lägre än genomsnittet i Umeå-området. Kostnaden för stafettläkare, som är 103,52 kr, är 
dock relativ hög. Lokalvårdskostnaderna är omkring 23 % lägre än genomsnittet medan 
materialkostnader och transport- och bensin kostnader är 44 % respektive 52 % högre 
än genomsnittet. Totalkostnaderna för de två typer av läkarbesök ligger mellan 2 % och 
5 % lägre än genomsnittet. Totalkostnaden för övriga besök ligger mellan 3 % och 6 % 
under genomsnittet.  
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6.5.10 SÄVAR HC 

 

Tabell 11. Sävar HC Läkarbesök Hembesök 
läkare 

Övriga 
besök 

Hembesök 
övriga 

Personalkostnad 610,55 610,55 453,39 453,39 

Personalkostnad 
stafettläkare 

0 0 - - 

Materialkostnad 16,6 16,6 16,6 16,6 

Lokalkostnad 37,49 - 37,49 - 

Lokalvårdkostnad 18,76 - 18,76 - 

Transport-& bensin kostnad - 73,95 - 73,95 

Administrativ kostnad 136,80 136,80 136,80 136,80 

Total kostnad 820,20 837,90 663,04 682,74 

Sävar HC har höga personalkostnader per besök i jämförelse med genomsnittet. 
Personalkostnaden per läkarbesök och övriga besök är omkring 23 % respektive 26 % 
högre än genomsnittet för Umeå-området. Däremot har de inte använt sig av 
stafettläkare. Transport- och bensinkostnad överstiger genomsnittet med hela 111 % och 
den administrativa kostnaden ligger 35 % över genomsnittet. Den enda kostnaden som 
är relativt låg är lokalkostnaden som understiger genomsnittet med nästan 40 %. 
Totalkostnaden för läkarbesöken på hälsocentralen respektive i hemmet överstiger 
genomsnittet med 11 % respektive 20 %. Övriga besök på hälsocentralen respektive i 
hemmet är 20 % respektive 34 % högre än den genomsnittliga totalkostnaden. 
Hembesöken skiljer sig mest från genomsnittet på grund av den relativt låga 
lokalkostnaden och den relativt höga transport- och bensinkostnaden. Sävar HC har den 
högsta totalkostnaden för ett hembesök av övrig personal i Umeå-området. 

6.5.11 TEG HC 

 

Tabell 12. Teg HC Läkarbesök Hembesök 
läkare 

Övriga 
besök 

Hembesök 
övriga 

Personalkostnad 426,09 426,09 313,15 313,15 

Personalkostnad 
stafettläkare 

106,4 106,4 - - 

Materialkostnad 11,6 11,6 11,6 11,6 

Lokalkostnad 75,24 - 75,24 - 

Lokalvårdkostnad 16,11 - 16,11 - 

Transport-& bensin kostnad - 29,12 - 29,12 

Administrativ kostnad 83,30 83,30 83,30 83,30 
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Total kostnad 718,74 656,51 499,40 437,17 

Personalkostnaden för läkarbesök och övriga besök på Teg HC är ungefär 13 % lägre än 
genomsnittet i Umeå-området. Personalkostnaden för stafettläkare är dock 106,40 kr per 
besök vilket är den näst största kostnaden bland alla hälsocentraler. Transport- och 
bensinkostnader samt administrativa kostnader är båda omkring 17 % lägre än 
genomsnittet. Lokalkostnaderna är 20 % högre än genomsnittet för hälsocentralerna. 
Totalkostnaden för läkarbesöken på hälsocentralen och i hemmet är 2 % respektive 5 % 
lägre än genomsnittet. Övriga besök på hälsocentralen och i hemmet är 10 % respektive 
14 % lägre än genomsnittskostnaden. Självkostnaden för ett övrigt besök på 
hälsocentralen är näst lägst i Umeå-området.       

6.5.12 VINDELN HC 

 

Tabell 13. Vindeln HC Läkarbesök Hembesök 
läkare 

Övriga 
besök 

Hembesök 
övriga 

Personalkostnad 502,55 502,55 434,33 434,33 

Personalkostnad 
stafettläkare 

71,08 71,08 - - 

Materialkostnad 18,2 18,2 18,2 18,2 

Lokalkostnad 76,73 - 76,73 - 

Lokalvårdkostnad 12,75 - 12,75 - 

Transport-& bensin kostnad - 49,83 - 49,83 

Administrativ kostnad 107,70 107,70 107,70 107,70 

Total kostnad 789,01 749,36 649,71 610,06 

På Vindelns HC överstiger personalkostnaderna för läkare och övrig personal 
genomsnittet med 1 % respektive 20 %. De har använt sig av stafettläkare vilket 
resulterade i en kostnad på 71,08 kr per läkarbesök. Förutom lokalvårdskostnader 
överstiger alla övriga kostnader genomsnittet för hälsocentralerna. Den största 
skillnaden är transport- och bensinkostnaderna som överstiger genomsnittet med nästan 
43 %. Totalkostnaderna för läkarbesöken överstiger genomsnittet med mellan 7 % och 8 
%. Totalkostnaden för övriga besök överstiger genomsnittet med mellan 17 % och 20 
%. Största skillnaden observeras vid hembesök av övrig personal på grund av den 
relativt höga personalkostnaden för övrig personal och transport- och bensinkostnader.      
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6.5.13 VÄNNÄS HC 

 

Tabell 14. Vännäs HC Läkarbesök Hembesök 
läkare 

Övriga 
besök 

Hembesök 
övriga 

Personalkostnad 227,98 227,98 390,85 390,85 

Personalkostnad 
stafettläkare 

60,4 60,4 - - 

Materialkostnad 14,7 14,7 14,7 14,7 

Lokalkostnad 80,05 - 80,05 - 

Lokalvårdkostnad 15,85 - 15,85 - 

Transport-& bensin kostnad - 38,36 - 38,36 

Administrativ kostnad 98,30 98,30 98,30 98,30 

Total kostnad 497,28 439,56 599,75 542,21 

Personalkostnaden för läkare på Vännäs HC är hela 54 % lägre än genomsnittet i Umeå-
området. Personalkostnaden för övrig personal ligger däremot ungefär 9 % över 
genomsnittet. De har använt sig av stafettläkare men denna kostnad, 60,40 kr per besök, 
är relativt låg i jämförelse med andra hälsocentraler som hyrt in läkare. Lokalkostnaden 
är relativt hög och ligger 28 % över genomsnittet. Övriga kostnader rörande 
vårdbesöket ligger strax över genomsnittet i Umeå-området. Detta resulterar i att 
totalkostnad för läkarbesök på hälsocentralen är 33 % lägre än den genomsnittliga 
kostnaden för samma typ av besök. Totalkostnaden för hembesök av läkare är hela 37 % 
procent lägre eftersom den relativt höga lokalkostnaden inte är inkluderad. Detta 
innebär att självkostnaden för ett läkarbesök på Vännäs HC är den lägsta i hela Umeå-
området Den totala självkostnaden för besök av övrig personal på HC respektive i 
hemmet är däremot 9 % respektive 7 % högre än genomsnittet.  

6.5.14 ÅLIDHEM HC 

 

Tabell 15. Ålidhem HC Läkarbesök Hembesök 
läkare 

Övriga 
besök 

Hembesök 
övriga 

Personalkostnad 643,76 643,76 388,80 388,80 

Personalkostnad 
stafettläkare 

0,28 0,28   

Materialkostnad 12,10 12,10 12,10 12,10 

Lokalkostnad 35,81 - 35,81 - 

Lokalvårdkostnad 19,87 - 19,87 - 

Transport-& bensin kostnad - 18,72 - 18,72 

Administrativ kostnad 118,40 118,40 118,40 118,40 
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Total kostnad 830,22 793,26 574,98 538,02 

Personalkostnaden för läkare på Ålidhem HC överstiger de genomsnittliga 
läkarkostnaderna med 30 %. De har dessutom använt sig av stafettläkare men denna 
kostnad är så liten att den inte inverkar nämnvärt på totalkostnaden. Kostnaden för övrig 
personal är också högre än genomsnittet men då enbart med 8 %. Lokalkostnader samt 
transport - och bensinkostnad är relativt låga och understiger det genomsnittliga 
kostnaderna med 42 % respektive 46 %. Lokalvårdskostnader och de administrativa 
kostnaderna ligger strax över genomsnittet medan materialkostnaderna är något lägre än 
genomsnittet. Tillsammans bidrar detta till att totalkostnaden för läkarbesök på 
hälsocentralen samt i hemmet är 13 % respektive 14 % högre än genomsnittet för 
hälsocentralerna. Totalkostnaden för övriga besök på hälsocentralen samt i hemmet är 4 
% respektive 6 % högre än genomsnittet.      
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6.6 SAMMANFATTNING BESÖKSKOSTNAD 

I denna sektion sammanfattar vi hälsocentralernas totalkostnad för kostnadsobjekten 
som vi beräknade i föregående avsnitt. Syftet med denna sammanfattning är att sätta 
hälsocentralernas kostnader i relation till varandra. På detta vis får man en bild av vad 
som är rimliga kostnader och i sin tur vilka kostnader hälsocentralerna kan 
effektivisera, vilket analyseras och diskuteras i nästa kapitel.          

6.6.1 KOSTNAD LÄKARBESÖK  

 

 

Diagrammet ovan visar hur totalkostnaden för ett läkarbesök skiljer sig mellan de olika 
hälsocentralerna. Vännäs HC har lägst kostnad, medan Bjurholm HC har den högsta. 
Sävar HC och Ålidhem HC har också relativt höga kostnader, medan de övriga ligger 
inom ett intervall mellan ungefär 600 och 800 kronor per läkarbesök. Diagrammet visar 
att Bjurholms självkostnad för denna typ av besök är mer än dubbelt så stora som 
Vännäs. 

6.6.2 KOSTNAD HEMBESÖK LÄKARE 
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Diagrammet ovan visar självkostnaden för ett hembesök av läkare. Även här har Vännäs 
lägst självkostnad. Bjurholm är den hälsocentral som har högst kostnad, men även Sävar 
HC och Ålidhem HC har relativt höga kostnader. Skillnaden mellan den lägsta och den 
högsta självkostnaden är stor även för denna typ av besök. Bjurholm HC, med högst 
kostnad, har mer än dubbelt så stora kostnader som Vännäs HC som har lägst kostnad. 

6.6.3 KOSTNAD ÖVRIGA BESÖK 

 

 

Diagrammet ovan visar hälsocentralernas totalkostnad för ett övrigt besök. Teg HC, 
Hörnefors HC, Ersboda HC och Backen HC har lägst självkostnad. Bjurholm HC, 
Vindeln HC och Sävar HC har relativt höga kostnader. Som diagrammet visar så har 
alla, utom de tre med högst kostnad, en självkostnad mellan 500 kr och 600 kr. 
Skillnaden mellan den hälsocentral som har högst respektive lägst självkostnad för 
kostnadsobjekt över 240 kr. Man kan också notera att Vännäs HC, som har haft lägst 
kostnader i de två föregående kategorierna, har en totalkostnad som ligger över 
genomsnittet för denna typ av besök .  

6.6.4 KOSTNAD HEMBESÖK ÖVRIGA 
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Diagrammet ovan visar vilka självkostnader hälsocentralerna har för ett hembesök av 
övrig personal. Backen HC har lägst självkostnad för denna typ av besök, men även 
Ersboda HC, Holmsund/Obbola HC, Hörnefors HC, Robertsfors HC och Teg HC har 
alla relativt låga totalkostnader. Dessa hälsocentraler ligger under genomsnittskostnaden 
för hembesök av övrig personal. Sävar HC har högst totalkostnad, men även Bjurholm 
HC och Vindeln HC har kostnader som ligger en bra bit över genomsnittskostnaden. 
Trots att totalkostnaden för detta kostnadsobjekt skiljer sig lite i jämförelse med 
läkarbesöken, är skillnaden mellan den högsta och lägsta kostnaden över 270 kronor.  
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7. ANALYS & DISKUSSION 

Tanken med detta kapitel är att förklara de existerande skillnader i hälsocentralernas 
självkostnad per besök. Inledningsvis analyseras om de hälsocentralerna med generellt 
lägst respektive högst totalkostnader per besök har några gemensamma nämnare. Med 
hjälp av inre benchmarking och nyckeltal söker vi sedan, mer ingående, förklaringar till 
skillnaderna i varje aktivitet var för sig.  Hälsocentraler med lägst aktivitetskostnad 
används som benchmarkingnorm, och ger på så sätt indikationer om en potentiell 
kostnadsnivå för övriga hälsocentraler. Avslutningsvis presenteras studiens praktiska 
och teoretiska bidrag som diskuterar resultatets betydelse ur ett bredare perspektiv .           

7.1 TOTALKOSTNAD KOSTNADSOBJEKT 

Vi börjar analysen där empirin slutade, genom att dela in hälsocentralerna efter 
totalkostnaden för kostnadsobjekten. På detta sätt kan man se om man kan dra några 
generella slutsatser om hälsocentralerna i egenskap av att tillhöra en hög- respektive 
lågkostnadsgrupp.  

Vi har valt att dela in hälsocentralerna som utmärker sig mest i två olika kostnadsnivåer 
efter en analys av totalkostnaden för våra fyra kostnadsobjekt; läkarbesök, hembesök 
läkare, övrigt besök och hembesök övrig personal. Totalkostnaden för dessa 
kostnadsobjekt har legat till grund när vi delat in hälsocentralerna efter högkostnads- 
och lågkostnads besök.   

7.1.1 HÖGKOSTNADS BESÖK 

Självkostnaden för ett besök på hälsocentralerna i Bjurholm, Sävar, Ålidhem och 
Vindeln är de högsta i Umeå-området. Det man kan säga generellt om dessa 
hälsocentraler är att alla har en personalkostnad som ligger långt över de genomsnittliga 
personalkostnaderna för både läkare och övrig personal. I och med att 
personalkostanden är den största kostnaden på hälsocentralerna ger detta stora utslag på 
totala besökskostnaden. Dessa hälsocentraler har även höga kostnader för transport- och 
bensin per besök, vilket rimligtvis kan förklaras av att alla hälsocentraler, förutom 
Ålidhem, ligger i glesbygden. Alla hälsocentraler, förutom Ålidhem, har dessutom 
relativt få besök. Mindre hälsocentraler borde ha högre kostnader eftersom de går miste 
om stordriftsfördelar. Hälsocentraler måste kunna erbjuda vissa tjänster och faciliteter 
oavsett antal besök. Detta kan resultera i större kostnader per besök hos de 
hälsocentraler som har relativt få besök. Ålidhem bryter dock detta mönster eftersom de 
har näst flest besök av alla Vll hälsocentraler i Umeå-området.  

Det är framförallt dessa hälsocentralers aktiviteter vi kommer att analysera för att 
försöka förklara deras höga självkostnader per besök och i sin tur ge förslag till åtgärder 
för att effektivisera verksamheten.  

7.1.2 LÅGKOSTNADS BESÖK 

De hälsocentraler som har den lägsta självkostnaden per vårdbesök är Ersboda, 
Hörnefors, Teg och Vännäs. Personalkostnaden för både läkare och övrig personal på 
dessa hälsocentraler är generellt relativt låg. Teg HC och Ersboda HC ligger i tätorten 
och tillhör de vårdcentraler i Vll som har flest vårdbesök i Umeå-området. Antal besök 
på Vännäs HC ligger däremot strax under genomsnittet. Hörnefors HC tillhör till de 
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hälsocentraler som har minst vårdbesök och ligger i glesbygden. Det man kan säga 
dessa hälsocentraler är att Teg HC och Ersboda HC troligtvis har vissa stordriftsfördelar 
som minskar deras självkostnad per besök. På grund av att Vännäs HC, men framförallt 
Hörnefors HC, har relativt få vårdbesök innebär detta rimligtvis att dessa bör vara 
väldigt kostnadseffektiva.  

Hälsocentralerna som har nämnts i denna kategori är väldigt intressanta eftersom dessa, 
i huvudsak, kommer att användas som benchmarkingnorm när vi sedan analyserar 
aktiviteterna som ingår i kostnadsobjekten. 

7.2 AKTIVITETSKOSTNADER  

När man använder sig av ABC-kalkylering utgår man ifrån att kostnadsobjekt bäst 
analyseras genom att undersöka de aktiviteter som ingår i dessa. Med hjälp av ABC-
metoden kan man identifiera inom vilka områden som kostnaderna kan reduceras. 
(Ross, 2004) I och med att denna metod ligger till grund för vår undersökning, och att vi 
på bästa sätt vill kunna förklara hur och varför den inre effektiviteten skiljer sig mellan 
Vll hälsocentraler, har vi valt att analysera hälsocentralernas besökskostnader per 
aktivitet. I analysen kommer vi även att använda oss av intern benchmarking som 
innebär att företagsdata från liknade verksamheter inom samma organisation mätas och 
jämförs (Cook, 1995, s. 5). I benchmarkingprocessen kommer vi även att beräkna olika 
nyckeltal, som blir grunden för vår benchmarking. Genom detta tillvägagångssätt anser 
vi att hela analysen har sin grund i teorin. Hela vårt underlag för analysen kommer från 
ABC-kalkylering, och själva jämförelsen grundar sig på benchmarking och nyckeltal. 
Vi kommer inte att göra några teoretiska återkopplingar under analysen, eftersom vi 
anser att det är svårt när vi har ett så specifikt område där det inte finns några tidigare 
studier. Trots detta tycker vi, som tidigare nämnts, att hela vår analys har sin grund i 
vårt teorikapitel vilket innebär att vår analys har en stark återkoppling till teorin.  

7.2.1 PERSONALKOSTNAD LÄKARE 

Som vår undersökning visar så hade framförallt Ålidhem HC och Sävar HC de högsta 
personalkostnaderna per läkarbesök. Den genomsnittliga timlönen på Ålidhem HC och 
Sävar HC ligger strax under respektive strax över genomsnittet för Umeå-området. 
Läkarkåren på Ålidhem HC består till ungefär 17 % av AT-läkare och Sävar har enbart 
överläkare (se bilaga 1.2). Överläkare har en högre lön än AT-läkare vilket ökar den 
genomsnittliga timlönen för läkare på hälsocentralerna. 

Den största orsaken till att Ålidhem HC och Sävar HC har höga läkarkostnader är dock 
tiden de spenderar per besök. Läkarna på Ålidhem HC spenderar överlägset längst tid 
per besök. Varje läkarbesökbesök tar i snitt 1 h och 41 minuter. Sävar HC spenderar 1 h 
och 28 min per läkarbesök vilket är näst längst tid i Umeå-området (se bilaga 2.1). Detta 
kan tyda på att Ålidhem HC och Sävar HC är överbemannade men för att analysera 
detta ytterligare beräknade vi nyckeltal. En av nyckeltalens informativa funktion är 
alarmfunktionen som innebär att nyckeltal används för jämförelse, vilket ger signaler 
om något avviker från det normala (U.F.O.S., 2009, s. 54). 

Vår kontaktperson inom Vll menar att om man delar listade patienter per läkare kan 
man få en uppfattning av hur många patienter varje läkare antas klara av varje år. Vi 
jämför detta nyckeltal mellan hälsocentralerna men även med ett nyckeltal som visar det 
faktiska antalet läkarbesök per läkare. Diagrammet nedan visar dessa nyckeltal för de 
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hälsocentralerna med högst läkarkostnad per besök (se bilaga 3.1). Med antalet läkare 
menas antal årstjänster. 

Tabell 16. Personalkostnad/läkarbesök Listade patienter/antal 
läkare 

Läkarbesök/antal 
läkare 

Ålidhem 
HC 

643,76 kr 1579 1081 

Sävar HC 610,55 kr 1988 1782 

Ålidhem HC antas utifrån dessa nyckeltal kunna ta hand om 1579 listade patienter per 
läkare och varje läkare hade i genomsnitt1081 antal besök. Detta skulle i så fall tala för 
att läkarna på Ålidhem HC är överbemannade. Läkarna på Sävar HC antas kunna ta 
hand om 1988 antal listade patienter medan de faktiska besöken är 1782 per läkare. 
Trots att dessa läkare få antas ha relativt många listade patienter och besök kan detta 
rimligtvis betyda att läkarna ska kunna ta hand om fler patienter.       

Om man jämför dessa höga läkarkostnader per besök med de lägsta läkarkostnaderna i 
Umeå-området ser man, som tidigare nämnt, stora skillnader. Personalkostnaden för 
läkarbesök på Vännäs HC är enbart är en tredjedel av Ålidhem HC kostnad. 
Läkarkostnaderna på Robertfors HC, Ersboda HC och Teg HC är också relativt låga per 
besök. Vännäs HC har den lägsta genomsnittliga timlönen per läkare i Umeå-området. 
Robertfors HC och Ersboda HC har timlöner som ligger nära genomsnittet för 
hälsocentralerna medan Teg HC har den näst lägsta timlönen i Umeå-området. Vännäs 
låga genomsnittliga lön kan bero på att läkarkåren på hälsocentralen består till 46 % av 
AT-läkare. Läkarna på Robertfors HC och Ersboda HC består till 26 % respektive 13 % 
av AT-läkare. Läkarkåren på Teg HC är till 73 % överläkare, 19 % underläkare och 8 % 
AT-läkare (se bilaga 1.2).  

Den största anledningen till framförallt Vännäs låga läkarkostnad per besök är dock att 
läkarna enbart spenderar 46 minuter per besök. Robertfors HC och Ersboda HC har 
också relativt låga besökstider, där genomsnittsbesöket tar 62 respektive 61 minuter. 
Besökstiden på Teg HC ligger strax över genomsnittet och hamnar på 1 h och 13 
minuter (se bilaga 2.1). Om man använder de hälsocentraler med lägst läkarkostnader 
per besök som benchmarkingnorm, kan man konstatera att Ålidhem HC och Sävar HC 
spenderar för lång tid per besök. Detta styrker påstående att dessa hälsocentraler är 
överbemannade, då de långa genomsnittliga besökstiderna kan bero på att läkarna inte 
har tillräckligt många patienter. Har läkarna få patientbesök blir den genomsnittliga 
tiden hög per besök. Diagrammet nedan visar dessa nyckeltal för de hälsocentralerna 
med lägst läkarkostnad per besök (se bilaga 3.1). 

Tabell 17. Personalkostnad/läkarbesök Listade patienter/antal 
läkare 

Läkarbesök/antal 
läkare 

Vännäs HC  227,98 kr 1009 859 
Robertfors 
HC 

399,24 kr 1244 1375 

Ersboda HC 410,15 kr 1473 1643 
Teg HC 426,09 kr 1462 1452 

Nyckeltal rörande läkarbesöken för de hälsocentralerna med låga läkarkostnader per 
besök visar att alla hälsocentraler förutom Vännäs HC tar emot ungefär lika många eller 
fler besök än de antas kunna ombesörja. Vännäs HC har däremot fler listade patienter 
per läkare än antal faktiska läkarbesök per läkare.  
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För en korrekt analys av läkarkostnaderna måste man dock ta hänsyn till 
hälsocentralernas kostnader för stafettläkare under samma år. Om vi fördelar dessa 
kostnader per besök och sedan summerar dessa med personalkostnaderna för ordinarie 
läkare får vi en totalkostnad för läkare per besök. Generellt verkar hälsocentraler i 
glesbygden använda sig av stafettläkare i större utsträckning än de hälsocentraler som 
ligger i tätbebyggelse (se bilaga 1.8). Detta innebär att nyckeltalen för de hälsocentraler 
som använt sig av stafettläkare ser bättre ut än vad de egentligen är, eftersom antalet 
stafettläkare inte är inkluderade i antalet läkare.  

Bjurholm HC har högst kostnad för stafettläkare per läkarbesök. Om kostnaden för 
stafettläkare inkluderas, i läkarkostnader per besök, får Bjurholm HC den högsta 
totalkostnaden för läkarbesök. Ålidhem HC och Sävar HC är dock fortfarande bland de 
hälsocentraler som har den högsta läkarkostnaden per besök trots att kostnaden för 
stafettläkare är nästintill obefintlig. Vännäs HC har fortfarande lägst läkarkostnad per 
besök. Robertfors HC, Ersboda HC, Teg HC har relativt låga totala läkarkostnader trots 
att både Robertfors HC och Teg HC har bland de högsta kostnader för stafettläkare per 
besök. Hörnefors HC får däremot en lägre total personalkostnad för läkarbesök än både 
Robertfors HC och Teg HC. Detta innebär att tidigare diskussion kring de som har lägst 
respektive högst aktivitetskostnad fortfarande är aktuellt. Däremot blev ytterligare två 
hälsocentraler intressanta, som analyseras ytterligare i diagrammet nedan (se bilaga 
3.1).    

Tabell 18. Personalkostnad/ läkarbesök (varav 
kostnad för stafettläkare) 

Listade 
patienter/antal 
läkare 

Läkarbesök/antal 
läkare 

Bjurholm 
HC 

852,48 kr (296,94) 1283 1378 

Hörnefors 
HC 

481,28 kr (0) 851 767 

Dessa nyckeltal kan upplevas motsägelsefulla. Bjurholm HC som har en hög 
aktivitetskostnad tar emot fler patienter än budgeterat. Hörnefors HC som har en låg 
aktivitetskostnad tar emot färre patienter än budgeterat. Det verkar dessutom som om 
Bjurholm HC tar emot nästan dubbelt så många besök per läkare som Hörnefors HC. 
Förklaringen är troligtvis, som tidigare nämnt, att stafettläkarna inte är representerade i 
antal läkartjänster och därför ser Bjurholm HC nyckeltal bättre ut än i verkligheten. 
Bjurholm HC har däremot en hög snittlön för ordinarie personal trots att AT-läkare 
utgör nästan hälften av deras ordinarie läkarkår (se bilaga 2.1 & 1.2). Detta, tillsammans 
med det faktum att många stafettläkare anlitas, talar för att de har svårigheter att anställa 
läkare. Stafettläkare kostar betydligt mer än ordinarie personal så de tjänar troligtvis på 
att erbjuda ordinarie personal en relativt hög snittlön. Hörnefors HC har däremot relativt 
låg snittlön för ordinarie personal och har inga kostnader för stafettläkare (se bilaga 2.1 
& 2.3). Detta talar för att de inte har några svårigheter med att rekrytera läkare till 
hälsocentralen.             

Sammanfattningsvis kan man konstatera att höga personalkostnader delvis är svårt att 
effektivisera på grund av att löner styrs av tillgång och efterfrågan på arbetskraft. Vissa 
hälsocentraler som ligger i glesbygden, exempelvis Bjurholm HC, måste troligtvis 
erbjuda en högre lön för att locka dit arbetskraft. Utifrån vår undersökning lutar det åt 
att framförallt Ålidhem HC och Sävar HC kan minska antal läkare eftersom läkare på 
dessa vårdcentraler spenderar lång tid per besök i jämförelse med 
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benchmarkingnormen. Ålidhem hade dock ett högt resultat år 2010 och har förmodligen 
därför låga incitament att effektivisera personalkostnaden. Vännäs HC, som vi använt 
som förebild för effektiviseringen av läkarkostnader, hade å andra sidan ett negativt 
resultat 2010 trots våra resultat. Då personalkostnader utgör den största kostnaden för 
landstingen kan detta verka motsägelsefullt. Efter samtal med vår kontaktperson verkar 
det dock som att hälsocentralernas ersättningssystem är på väg att förändras. Dessa 
ersättningssystem ligger till grund för hälsocentralernas resultat och möjligtvis kommer 
också Ålidhems och Vännäs resultat att förändras framöver på grund av ändrade 
förutsättningar för ersättning. Vi anser därför att hälsocentralernas resultat inte är 
tillförlitlig och tycker därför inte att Ålidhems och Vännäs resultat talar emot vår 
analys. Under förutsättning att vår analys är korrekt, innebär detta däremot att 
ersättningssystem inom Vll inte uppmuntrar önskvärda effektiviseringsåtgärder. Detta 
innebär i så fall att Vll ersättningssystem bör ses över eftersom systemet inte skapar de 
incitament som krävs för att hälsocentralerna ska bli mer effektiva.     

7.2.2 PERSONALKOSTNAD ÖVRIG PERSONAL 

Sävar HC, Vindeln HC, Mariehem HC och Bjurholm HC har de högsta 
personalkostnader per övrigt besök i Umeå-området. Sävar HC som har den högsta 
aktivitetskostnaden, spenderar 2 h och 23 minuter per övrigt besök vilket är den längsta 
tiden av de undersökta hälsocentralerna. Den genomsnittliga timlönen på Sävar HC är 
lägre än genomsnittet på hälsocentralerna i Umeå-området. Vindeln HC spenderar näst 
längst tid per övrigt besök, 2 h och 13 minuter, och även denna hälsocentral har en 
genomsnittlig timlön som ligger under genomsnittet för de övriga hälsocentraler. 
Mariehem HC bryter detta mönster då de enbart spenderar 58 minuter per övrigt besök, 
vilket är den kortaste tiden av samtliga hälsocentraler. Däremot har de en genomsnittlig 
timlön på hela 435,93 kr vilket är den högsta genomsnittliga timlönen i Umeå-området 
(se bilaga 2.2). Mariehem HC har en hög timlön eftersom de har en kostsammare 
personal än övriga hälsocentraler. Mariehem HC har exempelvis en relativt stor andel 
arbetsterapeuter, psykologer och sjukgymnaster (se bilaga 1.2). Bjurholm HC spenderar, 
i likhet med Sävar HC och Vindeln HC, bland den längsta tiden per övrigt besök medan 
deras genomsnittliga timlön är relativt låg. För att kunna analysera personalkostnaden 
ytterligare har vi räknat ut antal listade patienter samt övriga besök per antal övrig 
personal på dessa hälsocentraler (se bilaga 3.2). Nyckeltalen visas i tabellen nedan. 
Antal övrig personal anges i årstjänster.  

Tabell 19. 
Personalkostnad/ övrigt 
besök Listade patienter/antal övrig 

personal 
Övriga besök/övrig 
personal 

Sävar HC 453,39 kr 615 1001 
Vindeln HC 434,39 kr 367 1034 
Mariehem 
HC 

418,40 kr 558 929 

Bjurholm 
HC 

416,32 kr 359 957 

Vindeln HC och Bjurholm HC har relativt få listade patienter per övrig personal. 
Däremot finns det inte några större skillnader på dessa hälsocentralers faktiska besök 
per övrig personal. Alla fyra hälsocentraler tar åtminstone emot fler besök än de 
förväntas klara av.  
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Om man jämför de hälsocentraler med högst personalkostnader för övrig personal med 
de som har lägst, kan man urskilja vissa mönster. Det förekommer inte lika stora 
skillnader mellan de mest respektive minst kostnadseffektiva inom denna aktivitet, som 
det gör för personalkostnader för läkare, men framförallt fem hälsocentraler utmärker 
sig.  Backen HC, Teg HC, Robertfors HC Holmsund HC och Ersboda HC har de lägsta 
personalkostnaderna per övrigt besök. Den största bidragande faktorn till skillnaderna 
emellan hälsocentralerna är den genomsnittliga tiden personalen spenderar per övrigt 
besök. Alla fem hälsocentraler spenderar mellan 1 h och 34 minuter och 1 h och 44 
minuter. Den genomsnittliga tiden per övrigt besök låg mellan 2 h och 23 min och 2 h 
och 13 minuter för tre av fyra hälsocentraler som hade högst kostnad för denna aktivitet 
(se bilaga 2.2). Dessa uppgifter pekar åt att Sävar HC, Vindeln HC och Bjurholm HC 
spenderar för långt tid per övrigt besök och är därför troligtvis överbemannade. 
Mariehem HC borde å andra sidan se över personalstyrkan och bedöma ifall den 
specialiserade, och mer kostsam, vårdpersonalen är nödvändig att erbjuda på 
hälsocentralen. Nedan har vi räknat ut nyckeltal för de hälsocentraler som skulle kunna 
användas som benchmarkingnorm (se bilaga 3.2). 

Tabell 20. 
Personalkostnad/ övrigt 
besök Listade patienter/antal övrig 

personal 
Övriga besök/övrig 
personal 

Backen HC 299,03 kr 616 1419 
Teg HC 313,15 kr 577 1337 
Robertfors 
HC 

320,46 kr 415 1329 

Holmsund 
HC 

320,26 kr 560 1379 

Ersboda HC 324,16 kr 648 1455 

Det man kan konstatera utifrån dessa nyckeltal är att den övriga personalen på de mest 
kostnadseffektiva hälsocentralerna antas kunna ombesörja ett större antal listade 
patienter per anställd. Men framförallt kan man se en tydlig skillnad på hur många 
patienter som dessa hälsocentraler faktiskt tar emot varje år. De hälsocentraler som har 
lägst aktivitetskostnad tar i genomsnitt emot 1384 övriga besök per anställd. 
Hälsocentralerna som har den högsta kostnaden för denna aktivitet tar i genomsnitt 
emot 980 övriga besök per anställd. Detta innebär att det skiljer över 400 besök per 
anställd mellan de hälsocentralerna som har de högsta respektive lägsta 
personalkostnaderna för ett övrigt besök. Detta styrker den tidigare uppfattningen om att 
de hälsocentraler som spenderade högst genomsnittlig tid per övrigt besök borde se över 
sin personalstyrka. Däremot pekar dessa nyckeltal åt att även Mariehem HC, som borde 
se över sina höga timkostnader per övrig personal också möjligtvis borde kunna ta emot 
fler antal besök per övrig anställd.              

Sammanfattningsvis så visar vår undersökning att Sävar HC, Vindeln HC och Bjurholm 
HC borde se över sin personalstyrka av övrig personal. Dessa hälsocentraler spenderar 
för lång tid per övrigt besök i genomsnitt, vilket talar för att dessa hälsocentraler är 
överbemannade. Mariehem HC har en relativt hög timkostnad för övrig personal och 
borde utvärdera om de specialiserade och mer kostsamma tjänster är nödvändiga för sin 
verksamhet.   
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7.2.3 MATERIALKOSTNAD 

Materialkostnaderna per vårdbesök utgör enbart några procent av de totala kostnaderna 
för ett vårdbesök men skiljer sig procentuellt ganska mycket mellan de olika 
vårdcentralerna. Robertfors HC och Vindeln HC har de högsta materialkostnaderna i 
Umeå-området och uppgår till 19,5 kr respektive 18,2 kr per vårdbesök. Hörnefors HC, 
Backen HC och Holmsund HC har lägst materialkostnad per vårdbesök och uppgår till 
10,4 kr, 10,5 kr respektive 10,5 kr. För att kunna förklara dessa skillnader analyserade 
vi åldersfördelningen på listade patienter hos de olika vårdcentralerna. Den största 
materialkostnaden är av medicinskt slag och vi antog att den medicinska förbrukningen 
ökar i högre åldersgrupper. Vi undersökte därför om de hälsocentralerna som hade 
högre materialkostnader också hade en större andel listade patienter som var 65 år och 
äldre.  

Andelen listade patienter som är 65 år och äldre var 24 % respektive 27 % på Robertfors 
HC och Vindeln HC. På Hörnefors HC, Backen HC och Holmsund HC var 21 %, 18 % 
respektive 16 % av de listade patienterna 65 år eller äldre (se bilaga 1.1) Detta skulle 
kunna bero på att det finns ett samband mellan högre materialkostnader per vårdbesök 
och högre andel äldre patienter. I och med att hälsocentralerna inte kan, och inte heller 
bör kunna påverka vilka som listar sig hos dem är det inte möjligt att minska mängden 
medicin per vårdbesök. Däremot borde de vårdcentraler som har relativt höga 
materialkostnader såsom Robertfors HC och Vindeln HC se över sina medicinval. Vår 
kontaktperson har under samtal nämnt att det ofta finns flera tillverkare av samma typ 
av medicin och kostnaden kan skilja sig märkbart.  

Hälsocentraler som har större antal äldre patienter är också berättigad till högre 
ersättning. Däremot ser ersättningssystemet ut sådant att en vårdcentral får samma 
ersättning oavsett ifall patienten är 20 år eller 64 år.(Vll 2010 b) Vi menar att en 
vårdcentral rimligtvis har högre kostnader för en 64 åring än för en 20 åring och kanske 
speciellt ur medicinsk synvinkel. Vi har tidigare konstaterat att resultaten för de olika 
vårdcentralerna inte alltid överensstämmer med våra analyser och detta kan vara en 
bidragande orsak. Vi vill mena att om Vll skulle dela in sitt ersättningssystem i fler 
åldersgrupper skulle hälsocentralernas faktiska kostnader och ersättning matcha 
varandra bättre. Av samma anledning tror vi då att hälsocentralernas resultat och 
aktivitetskostnader skulle peka åt samma hål.             

7.2.4 LOKALKOSTNAD 

Resultaten från vår undersökning visar att det finns stora skillnader i lokalkostnaderna 
per besök bland hälsocentralerna. Högst kostnad har Bjurholm HC med 160,68 kr per 
besök vilket är nästa sex gånger så stor som lokalkostnaden på Hörnefors HC, som är 
27,19 kr per besök.  Förutom Bjurholm HC tillhör även Backen HC, Holmsund HC och 
Vännäs HC till de hälsocentralerna med högst lokalkostnad per besök. Lägst 
lokalkostnad per besök har Ålidhem HC och Sävar HC, samt tidigare nämnda Hörnefors 
HC. Vi tror att förklaringen till att lokalkostnaden per besök skiljer sig så mycket 
mellan de olika hälsocentralerna finns i hur stora lokaler hälsocentralerna har, samt 
lokalhyran.  

Det nyckeltal vi använder för belysa lokalernas storlek är antal besök/kvadratmeter, 
som vi anser ger en indikation på hur effektivt ytorna används. Om detta nyckeltal är 
lågt, tror vi att förklaringen ligger i att den aktuella hälsocentralen har för stora lokaler i 
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förhållande till sin verksamhet. För att belysa skillnaderna i hyressättningen för de olika 
hälsocentralerna kommer vi använda oss av kostnad/kvadratmeter. I tabellen nedan 
visar vi dessa nyckeltal för de olika hälsocentralerna (se bilaga 3.3). De hälsocentraler 
som är markerade i fet stil bedriver sin verksamhet i lokaler som ägs av Vll, medan 
övriga håller till i lokaler som hyrs externt. Vi har valt att visa dessa nyckeltal för 
samtliga hälsocentraler för att visa hur kostnaden per kvadratmeter skiljer sig beroende 
på om lokalen ägs av Vll eller inte 

Tabell 21. Lokalkostnad/besök Besök/kvadratmeter Kr/kvadratmeter  

Backen HC 86,00 kr 17,46 1502 kr 
Bjurholm HC 160,68 kr 3,78 608 kr 
Ersboda HC  41,57 kr 17,50 728 kr 
Holmsund/Obbola HC 80,73 kr 16,64 1341 kr 
Hörnefors HC 27,19 kr 14,81 403 kr 
Mariehem HC 49,86 kr 14,14 705 kr 
Nordmaling HC 48,40 kr 15,96 755 kr 
Robertfors HC 62,88 kr 11,42 718 kr 
Sävar HC 37,49 kr 13,61 510 kr 
Teg HC 75,24 kr 23,25 1750 kr 
Vindeln HC 76,73 kr 19,19 1473 kr 
Vännäs HC 80.05 kr 11,31 905 kr 
Ålidhem HC 35,81 kr 17,70 634 kr 
Snitt HC 62,36 kr 15,31 928 kr 

Som tabellen visar är Teg den hälsocentral som utnyttjar sina lokaler mest effektivt med 
23,25 besök per kvadratmeter. Vindeln HC, Ålidhem HC, Ersboda HC, Backen HC, 
Holmsund HC och Nordmaling HC har också fler besök per kvadratmeter än 
genomsnittet. Övriga hälsocentraler har färre besök per kvadratmeter, vilket kan 
innebära att vissa av dessa har för stora lokaler. Detta nyckeltal visar att lokalkostnaden 
per besök inte endast kan förklaras av storleken på lokalerna. Endast två av de fyra 
hälsocentralerna med högst lokalkostnad per besök har färre besök per kvadratmeter än 
genomsnittet. Dessutom har endast en av hälsocentralerna, med lägst lokalkostnad per 
besök, fler besök per kvadratmeter än genomsnittet. 

Detta innebär att även kostnaden per kvadratmeter är en förklaring till skillnaderna i 
lokalkostnaden per besök. Tabellen visar att lokalerna som ägs av Vll i många fall har 
en lägre kostnad per kvadratmeter än övriga lokaler. Det enda undantaget från detta är 
Vindeln HC som har en betydligt högre kostnad per kvadratmeter än övriga 
hälsocentraler som bedriver sin verksamhet i lokaler som ägs av Vll. Enligt vår 
kontaktperson inom Vll kan denna höga kostnad dock förklaras av att deras lokaler är 
relativt nybyggda. Kostnaden per kvadratmeter är i snitt 723 kr för lokalerna som ägs av 
Vll, medan motsvarande siffra för övriga lokaler är 1 161,83 kr. Tabellen visar även att 
endast en av hälsocentralerna med hög lokalkostnad per besök använder lokaler som ägs 
av Vll. Vll äger däremot alla lokaler som hälsocentraler med låga lokalkostnader per 
besök använder. Detta innebär alltså att en stor del av förklaringen till hälsocentralernas 
lokalkostnad per besök är om deras lokaler ägs av Vll eller inte.   Anledningen till att 
landstingets lokale är billigare än övriga är, enligt vår kontaktperson, att man inte 
använder sig av marknadsmässiga hyror. Vll för dock diskussioner om att införa 
marknadsmässiga internhyror, vilket skulle innebära att kostnaden per kvadratmeter 
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skulle öka för de hälsocentraler som använder landstingets lokaler. I och med detta 
skulle troligtvis även kostnadsmedvetenheten öka (Sandgren & Lundström, 1995, s. 16). 

Bland hälsocentralerna med hög lokalkostnad per besök har Bjurholm HC det lägsta 
antalet besök per kvadratmeter. Däremot har de en låg kostnad per kvadratmeter, vilket 
troligast beror på att lokalerna ägs av Vll. Bjurholm HC har färre besök per 
kvadratmeter än genomsnittet, medan kostnaden per kvadratmeter ligger långt under 
genomsnittet. Förklaringen till den höga lokalkostnaden per besök på Bjurholm HC är 
att de, sett till storleken på sin verksamhet, har för stora lokaler. Om man sedan tittar på 
de olika lokalernas storlek och antalet besök för hälsocentralerna, blir det än mer 
uppenbart att Bjurholm HC har för stora lokaler. Bjurholm HC har de största lokalerna 
sett till kvadratmeter, men samtidigt har man minst antal besök av alla vårdcentraler. Vi 
anser därför att Bjurholm HC bör försöka minska sin lokalyta, så att den är i proportion 
till deras verksamhet. Eftersom Vll äger lokalerna skulle man kunna hyra ut den yta som 
är överflödig externt. Detta innebär att Bjurholm HC får en lägre lokalkostnad per besök 
samtidigt som Vll får in extra hyresintäkter. För att öka sin lokaleffektivitet till den 
genomsnittliga nivån för övriga hälsocentraler, skulle Bjurholm ha en yta på 460,98 
kvadratmeter. Detta innebär en minskning av sina nuvarande lokaler med 1 506 
kvadratmeter, vilket med nuvarande kostnad per kvadratmeter skulle innebära en årlig 
besparing på 280 275,84 kr. Om detta är möjligt att genomföra kan inte vi bedöma, men 
det bör absolut undersökas då stora besparingar kan göras. 

Vännäs HC har mindre besök per kvadratmeter än genomsnittet, vilket kan tyda på att 
även de har för stora lokaler. Det är dock det svårt att dra några slutsatser kring Vännäs 
HC lokaleffektivitet eftersom det givna antalet kvadratmeter för hälsocentralen även 
inkluderar verksamhet som benämns ”gemensamma resurser”.  Backen HC har däremot 
fler besök per kvadratmeter än genomsnittet och Holmsund HC har i stor sett lika 
många besök per kvadratmeter som genomsnittet, vilket visar på att de utnyttjar sina 
lokaler på ett relativt effektivt sätt. Dessa två hälsocentraler har till och med fler besök 
per kvadratmeter än två av hälsocentralerna med lägst lokalkostnad per besök. Den höga 
lokalkostnaden per besök på Backens HC och Holmsunds HC kan inte förklaras med att 
de har för stora lokaler. Den höga kostnaden bör istället bero på att de har en hög 
kvadratmeterkostnad. Den höga kostnaden per kvadratmeter går det dock inte att göra så 
mycket åt, eftersom båda har lokaler som hyrs externt. Man ska naturligtvis se över 
hyreskontrakten, men troligast är hyran marknadsmässig och kan därför inte påverkas. 
Att minska lokalerna känns inte heller särskilt aktuellt för dessa två, då båda utnyttjar 
sina lokaler relativt effektivt.  

Bland hälsocentralerna med högst lokalkostnad per besök är det endast Ålidhem HC 
som har fler besök per kvadratmeter än genomsnittet, medan både Sävar HC och 
Hörnefors HC har färre. Däremot så har alla tre hälsocentraler en låg kostnad per 
kvadratmeter, då alla bedriver sin verksamhet i lokaler som ägs av Vll. Den låga 
lokalkostnaden per besök på Hörnefors HC och Sävar HC förklaras av den låga 
kostnaden per kvadratmeter, medan den i Ålidhem HC fall även kan förklaras av antalet 
besök per kvadratmeter. Detta innebär att både Sävar HC och Hörnefors HC bör se över 
storleken på sina lokaler. I dagsläget anses lokalernas storlek kanske inte vara något 
problem, men om Vll inför internhyror kommer deras lokalkostnad per besök troligen 
att stiga markant. I deras fall bör det därför undersökas om lokalytan går att minska. När 
det gäller Ålidhem HC känns en minskning av lokalerna orimlig, då de redan nu har ett 
högt antal besök per kvadratmeter. Om Vll inför interhyror får man helt enkelt acceptera 
lokalkostnaden per besök kommer att stiga. 
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7.2.5 LOKALVÅRDSKOSTNAD 

Våra resultat visar att lokalvårdskostnaden per besök är en väldigt liten del av de olika 
kostnadsobjektens totalkostnad. Robertsfors HC har den lägsta kostnaden med 12,28 kr 
per besök, vilket ungefär är 38 procent lägre än Ålidhem HC som har den högsta 
kostnaden med 19,87 kr per besök. Detta visar att även fast aktiviteten i sig inte har så 
stor inverkan på totalkostnaden, finns det stora skillnader mellan de olika 
hälsocentralerna. De hälsocentralerna med högst lokalvårdskostnad per besök, 18,76 kr 
till 19,87 kr, är Ålidhem HC, Sävar HC och Mariehem HC. Hälsocentralerna med den 
lägsta lokalvårdskostnaden per besök, 12,28 kr till 12,75 kr, innefattar Robertsfors HC, 
Hörnefors HC och Vindeln HC. 

En stor del av förklaringen till denna kostnad är naturligtvis storleken på 
hälsocentralernas lokaler, eftersom stora lokaler kräver en större arbetsinsats än vad små 
lokaler gör. Vi tror dock även att en del av förklaringen är att hälsocentralerna betalar 
olika mycket för lokalvården. För att se om detta är fallet kommer vi att beräkna 
nyckeltalet lokalvårdskostnad/kvadratmeter. Om detta nyckeltal skiljer sig mycket 
mellan hälsocentralerna, indikerar det att vissa hälsocentraler betalar för mycket sett till 
storleken på deras lokaler.  

I tabellen nedan redovisas hälsocentralers lokalvårdskostnad per besök, 
lokalvårdskostnaden per kvadratmeter samt lokalernas yta. Vi valt att redovisa dessa 
siffror för samtliga hälsocentraler, inte bara hälsocentralerna med den högsta och lägsta 
aktivitetskostnaden. Anledningen till detta är att vissa hälsocentraler, exempelvis Teg, 
har en väldigt hög lokalvårdskostnad per kvadratmeter, trots att de inte har en hög 
aktivitetskostnad.  

Tabell 22. Lokalvårdskostnad/ 
besök 

Lokalvårdskostnad/kvadratmeter  Antal 
kvadratmeter  

Backen HC 15,89 kr 277,46 kr 1455 
Bjurholm HC 14,38 kr 54,40 kr 1967 
Ersboda HC 14,76 kr 258,26 kr 1514 
Holmsund/Obbola 
HC 

16,08 kr 267,69 kr 1303 

Hörnefors HC 12,41 kr 183,70 kr 853 
Mariehem HC 19,43 kr 274,59 kr 2094 
Nordmaling HC 13.83 kr 215,73 kr 1284 
Robertfors HC 12,28 kr 140,25 kr 1811 
Sävar HC 18,76 kr 255,29 kr 973 
Teg HC 16,11 kr 374,64 kr 2106 
Vindeln HC 12,75 kr 244,62 kr 883 
Vännäs HC 15,85 kr 179,22 kr 1853 
Ålidhem HC 19,87 kr 351,66 kr 2143 
Snitt HC 15,89 kr 239,75 kr  

Tabellen visar att det finns stora skillnader i lokalvårdskostnaden per kvadratmeter 
bland hälsocentralerna (se bilaga 3.4). Detta kan vara en indikation på att vissa 
hälsocentraler betalar för mycket för lokalvården, sett till storleken på deras lokaler. 
Samtidigt ser man att de två hälsocentralerna som har den högst lokalvårdskostnaden 
per kvadratmeter, Teg och Ålidhem, även har väldigt många besök per kvadratmeter (se 
tabell 7.6). Detta bör innebära att deras lokaler behöver lokalvård oftare än lokaler som 
inte används lika effektivt, så kostnaden per kvadratmeter påverkas även av hur många 
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besök hälsocentralerna har. Eftersom en sänkt lokalvårdskostnad i många fall skulle 
leda till att lokalerna inte städas nog ofta, är det svårt för oss att ge några direkta 
rekommendationer kring denna aktivitetskostnad. Vi tycker dock att de hälsocentraler 
med en hög lokalvårdskostnad per besök bör se över om de kan förhandla fram ett bättre 
avtal med städfirmorna, särskilt de som har relativt få besök såsom Sävar HC. Samtidigt 
är lokalvårdskostnaden en väldigt liten del av den totala kostnaden för de olika typerna 
av besök, så att sänka denna kostnad bör inte vara högsta prioritet.   

7.2.6 TRANSPORT- OCH BENSIN KOSTNAD 

Vår undersökning visar att transport- och bensinkostnaden skiljer sig väldigt mycket 
mellan hälsocentralerna. De hälsocentralerna med högst transport- och bensinkostnad 
per besök är Sävar, Robertsfors, Vindeln och Bjurholm. Att dessa hälsocentraler har 
högst kostnad för denna aktivitet är rimligt då de har längre körsträckor till sina besök, 
vilket resulterar i en högre bensinkostnad. På samma sätt känns det logiskt att Ersboda, 
Ålidhem och Backen är de hälsocentraler som har lägst kostnad för denna aktivitet, 
eftersom de har kortare körsträckor och därmed en mindre bensinkostnad per besök. Då 
literpriset för bensin bör vara liknande för alla hälsocentraler och körsträckorna till 
besöken inte går att påverka, kommer vi leta förklaringar till skillnaderna i 
leasingkostnaderna. Vi tror att det som har störst påverkan på leasingkostnaden är 
utformningen på leasingavtalet samt hur många bilar man leasar.  

I tabellen nedan visas kostnaden för transport- och bensinkostnad per besök, den totala 
bensinkostnaden, den totala leasingkostnaden och antalet hembesök för hälsocentralerna 
med de högsta aktivitetskostnaderna. (se bilaga 2.7, 1.11 & 1.5). 

Tabell 23.        Transport- och 
bensinkostnad/besök 

Total 
bensinkostnad 
tkr 

Total 
leasingkostnad 
tkr  

Antal 
hembesök 

Sävar HC 73,95 kr 13,5 120,8 1816 
Robertfors 
HC 

53,11 kr 53,1 240,8 5317 

Vindeln 
HC 

49,83 kr 57,1 150,6 4168 

Bjurholm 
HC 

48,53 kr 13,2 65,8 1628 

Tabellen visar att både Robertsfors HC och Vindeln HC har höga bensinkostnader. 
Detta beror troligast på att båda ligger i glesbygden, vilket medför att de har längre 
avstånd till sina besök. Båda hälsocentralerna har även en leasingkostnad som ligger 
över genomsnittet. Detta kan bero på att de leasar relativt många bilar då de, sett till 
bensinkostnaden, har kört många mil. I och med att literpriset på drivmedel inte brukar 
skilja sig nämnvärt inom samma tidsperiod så antar vi att bensinkostnaden är direkt 
proportionerlig med antal körda mil. Leasingkostnaden på Robertfors HC är dock 
väldigt hög, så i deras fall kan det bero på att de har dyra avtal. Robertsfors HC bör 
därför se över sina avtal, och därmed minska sina transportkostnader vid hembesöken. 
Bjurholm HC har en låg leasingkostnad sett till deras bensinkostnader. I deras fall finns 
det troligtvis inte mycket att göra åt leasingkostnaden. De höga transport- och 
bensinkostnad på Bjurholms HC beror på det låga antalet besök, samt avståndet till 
dessa. Den hälsocentral som utmärker sig mest bland de med hög kostnad för denna 
aktivitet är Sävar. Bensinkostnaden och antal hembesök på Sävar HC är väldigt nära 
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Bjurholm HC, men samtidigt är deras leasingkostnad nästan dubbelt så stor. Detta 
innebär att Sävar HC inte bör vara i behov av fler bilar än Bjurholm HC, eftersom man 
kört i stort sett lika lång och har ungefär lika många besök. Därför bör Sävar HC 
undersöka om de leasar för många bilar, och om så är fallet anpassa antalet bilar efter 
sin verksamhet. Har de inte för många bilar indikerar den höga leasingkostnaden att de 
har väldigt dyra leasingavtal, vilket de i så fall borde se över. 

För att kunna jämföra med hälsocentralerna som har de lägsta aktivitetskostnaderna, 
redovisas samma kostnader för dem i tabellen nedan. 

Tabell 
24. 

Transport- och 
bensinkostnad/besök 

Total 
bensinkostnad 
tkr 

Total 
leasingkostnad 
Tkr  

Antal 
hembesök 

Ersboda 
HC 

11,62 kr 11,1 62,3 6315 

Ålidhem 
HC 

18,72 kr 8,2 118,3 6257 

Backen  
HC 

18,85 kr 13,8 100,7 6074 

Bland de hälsocentralerna med lägst kostnad för denna aktivitet, ser man att Ersboda, 
Ålidhem och Backen har fler hembesök än genomsnittet samt att ingen har en särskilt 
hög bensinkostnad. Detta innebär att de har en kort körsträcka till sina hembesök, vilket 
känns rimligt då alla ligger i tätort. Backen HC och Ålidhem HC har ganska höga 
leasingkostnader sett till bensinkostnaden. Man kan anta att detta beror på att de har 
många bilar eftersom de har ett högt antal hembesök. Hälsocentralerna med låg 
transport- och bensinkostnad per besök har en låg aktivitetskostnad eftersom de ligger 
inom tätort, och därmed har relativt korta avstånd till sina patienter. 

Sammanfattningsvis. anser vi, att det man kan göra för att reducera kostnaderna för 
denna aktivitet är att se över leasingkostnaden. Man bör se till att man inte har fler bilar 
än man behöver, samt att man inte har för dyra avtal. Bensinkostnaden kan man inte 
göra mycket åt eftersom det inte går att påverka hur långt det är till de olika 
hembesöken.    

Kring denna aktivitet bör man dock ha i åtanke att kostnaderna för transport- och bensin 
kan vara något lägre gällande hembesöken. Detta beror på att samma bilar även kan 
nyttjas av personalen vid inställelse vid möten, utbildning eller övriga jobbrelaterade 
ärenden. Vissa kostnader är i sådana fall inte direkt relaterade till aktiviteter som ingår i 
ett hembesök och bör istället utgöra en personalkostnad och fördelas på samliga besök. 
Vår kontaktperson inom Vll uppskattade andelen kostnader som inte rör hembesök till 
cirka 10 %. Det är inte möjligt att göra individuella uppskattningar, på de olika 
hälsocentralerna, av andelen kostnader som inte rör hembesöken. Vi valde därför att 
enbart ha detta i åtanke  

7.2.7 ADMINISTRATIV KOSTNAD 

De administrativa kostnaderna består av lön till administrativ personal, kostnader för 
fast, mobilt och övrigt telefoni samt kostnader rörande it-kommunikation och hyra av it-
utrustning. De hälsocentralerna med högst kostnad för denna aktivitet är Sävar, 
Bjurholm samt Ålidhem. De lägsta aktivitetskostnaderna har Backen HC, Teg HC och 
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Holmsund HC. För att försöka förklara skillnaderna i kostnaden för denna aktivitet 
kommer vi att beräkna besök per administrativt anställd (se bilaga 3.5). Detta anser vi 
kommer att visa om det finns hälsocentraler som kan hantera de administrativa 
uppgifterna mer effektivt än andra. De övriga posterna tror vi påverkas av antalet 
anställda på hälsocentralerna då en hälsocentral med många anställda, exempelvis, 
behöver mer it-utrustning än en hälsocentral med färre anställda. 

I tabellen nedan visas administrativa kostnader per besök och antal besök per 
administrativ personal för hälsocentralerna med den högsta aktivitetskostnaden. 

Tabell 25. Administrativ kostnad/besök Antal besök/administrativ personal 

Sävar HC 136,80 kr 5377 
Bjurholm HC 132,60 kr 4698 
Ålidhem HC 118,40 kr 5891 

Bland hälsocentralerna med högst aktivitetskostnad ser man att samtliga har mindre 
besök per administrativt anställd än genomsnittet, vilket troligen är den största orsaken 
till deras höga administrativa kostnad per besök. På Ålidhem HC kan även den höga 
kostnaden bero på att de har höga kostnader för telefoni och hyra av IT-utrustning, 
vilket dock känns rimligt då Ålidhem HC har många anställda. Ålidhem HC kan därför 
ha svårt att reducera den administrativa kostnaden per besök eftersom antalet personal 
leder till stora kostnader för telefoni och IT. Dessutom ligger Ålidhem HC nära 
genomsnittet för antalet besök per administrativt anställd, så deras hantering av de 
administrativa uppgifterna är relativt effektiv. Den höga kostnaden på Sävar HC och 
Bjurholm HC beror dock på att de har ett lågt antal besök per administrativt anställd, 
vilket indikerar att de kanske har för mycket administrativ personal sett till storleken på 
verksamheten. Samtidigt kan det vara så att den administrativa personalen på dessa 
hälsocentraler utför andra arbetsuppgifter, vilket kan innebära att det inte går att 
reducera den administrativa personalstyrkan. Vi anser dock att både Bjurholm HC och 
Sävar HC bör se över de administrativa kostnaderna, då det finns indikationer på att 
dessa hälsocentraler kan hantera de administrativa uppgifterna på ett effektivare sätt.  

För att kunna se vilka skillnader som finns jämfört med hälsocentralerna med lägst 
aktivitetskostnad, visas samma siffror för dessa i tabellen nedan. 

Tabell 26. Administrativ 
kostnad/besök 

Antal besök/administrativ 
personal 

Teg HC 83,30 kr 8035 
Backen HC 86,60 kr 7236 
Holmsund/Obbola 
HC 

93,40 kr 7148 

Som tabellen visar har dessa hälsocentraler fler besök per administrativt anställd än 
genomsnittet, vilket visar att de hanterar de administrativa uppgifterna väldigt effektivt. 
Samtliga hälsocentralerna med låg aktivitetskostnad har fler besök per administrativt 
anställd än genomsnittet, vilket visar att de hanterar de administrativa uppgifterna 
väldigt effektivt. Tittar man på kostnaderna för telefoni och it ser man att de har relativt 
höga kostnader för dessa poster (se bilaga 1.12), vilket beror på att de har många 
anställda. Den låga administrativa kostnaden per besök, på hälsocentralerna med låg 
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aktivitetskostnad, beror därför på deras effektivitet kring de administrativa uppgifterna. 
Denna effektiva hantering, anser vi, är något övriga hälsocentraler bör sikta på att 
uppnå, för att reducera sina administrativa kostnader per besök. 

7.3 PRAKTISKT & TEORETISKT BIDRAG 

Avslutningsvis gör vi en övergripande analys där vi reflekterar över studiens resultat 
och dess bidrag. Denna sektion börjar med studiens praktiska kontribution till 
intressenter. Sist diskuteras hur vår studie bidrar till befintlig forskning och teori.  

7.3.1 PRAKTISKT BIDRAG   

Vår studies mest uppenbara bidrag är att Vll kan använda resultaten som 
beslutsunderlag till framtida effektivitetsåtgärder på hälsocentralerna. Våra 
förhoppningar är att beslutsfattare inom Vll, med hjälp av vår studie kan peka på 
områden där hälsocentralerna är ineffektiva och få förslag på åtgärder till att förbättra 
dessa. Som Ross (2004) påpekar så kan ABC-metoden endast tillhandahålla information 
om var kostnader kan reduceras eller processer kan förbättras men att det sedan är det 
upp till ledningen att genomföra de förändringar som krävs (Ross, 2004). Vi tror även 
att vår studie kan öka de enskilda hälsocentralers kostnadsmedvetenhet. Den offentliga 
sektorn anses ofta vara ineffektiv som organisation och enligt Bendell et al. (1994) 
beror detta bland annat på bristande kostnadsmedvetenhet. Sandgren och Lundström 
(1995) menar att information kring kostnader måste når ut i hela organisationen för att 
få full verkan (Sandgren & Lundström, 1995, s. 15-17). För att öka hälsocentralernas 
kostnadsmedvetenhet och i sin tur effektivitet menar vi därför att denna studies resultat 
måste nå ut till de enskilda hälsocentralerna för att få någon effekt. Ifall ledningen sedan 
tar beslut att effektivisera verksamheten på grund av studiens resultat, blir 
hälsocentralerna direkt påverkan av resultatet. Dessa effektiviserings åtgärder kan 
handla om minskad personalstyrka och mindre lokaler. Sist vill vi betona 
skattebetalarnas intresse för vår studie. I och med att skattebetalarna finansierar 
hälsocentralerna så bör det ligga i deras intresse att skattemedlen utnyttjas effektivt. 
Studiens resultat kan innebära att de, genom förtroendevalda, sätter press på ledningen 
att effektivisera hälsocentralerna. Skattebetalare i egenskap som vårdtagare prioriterar 
dock troligtvis hälsocentralernas yttre effektivitet lika högt, om ej högre, och de fattar 
troligtvis inga beslut enbart på grund av resultat kring den inre effektiviteten.      

7.3.2 TEORETISKT BIDRAG 

Resultaten från vår studie visar inom vilka områden hälsocentralerna kan reducera sina 
kostnader samt förbättra sina processer, vilket även innebär att de förbättrar utförandet 
av sina tjänster.  Detta styrker resultaten från tidigare studier, exempelvis Lawson 
(2005) och Ross (2004) som undersökt ABC inom sjukvården. Till skillnad från tidigare 
studier visar vår studie en metod för organisationer inom sjukvården att mäta och 
jämföra den inre effektiviteten. Detta medför att det teoretiska bidraget för vår studie är 
det tillvägagångssätt som vi har använt oss av, när vi beräknade och jämförde den inre 
effektiviteten för hälsocentralerna. Denna kombination av ABC och benchmarking har, 
i vår vetskap, inte använts i tidigare studier inom sjukvården. Därför bidrar vår studie 
med en metod för att mäta och hitta möjligheter till att förbättra den inre effektiviteten 
för organisationer inom sjukvården.  Vi är dock medvetna om att metoden går att 
utveckla, vilket skulle ge ett mer exakt resultat. Vi har i vissa fall saknat den 
information som behövdes för vårt ursprungliga tillvägagångssätt, vilket resulterade i att 
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vi fick justera för detta och fick därmed inte ett lika exakt resultat som skulle kunna 
vara möjligt med denna metod. Vi anser att denna metod är ett generellt 
tillvägagångssätt vid ABC-kalkylering inom sjukvården, som beskriver vilka aktiviteter 
som ska ingå samt vilka kostnader som varje aktivitet innefattar. Metoden innefattar 
också en intern benchmarkingprocess som utgår från ABC beräkningarna, och 
kompletteras med olika nyckeltal som jämförs med varandra. Som tidigare nämnts är 
många av våra val tagna utifrån våra personliga bedömningar, vilket innebär att andra 
kanske skulle gjort på ett annat sätt. Vi anser dock att vi bidrar med en grundmetod som 
kan utvecklas av andra användare, i den mån det är möjligt i deras situation. 
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8. SLUTSATSER 

I detta kapitel sammanfattas analysen av de olika aktivitetskostnaderna genom att 
tydligöra skillnader och förbättringsområden. I och med detta besvaras studiens 
frågeställning kortfattat. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning.      

8.1 REKOMMENDATIONER   

Den aktivitet som står för den största delen av totalkostnaden för de olika typerna av 
besök, är personalkostnaden. Höga personalkostnader kan delvis vara svårt att 
effektivisera på grund av att löner styrs av tillgång och efterfrågan på arbetskraft. När 
det gäller personalkostnaden för läkare, anser vi att de hälsocentraler som bör se över 
denna aktivitet framförallt är Sävar HC och Ålidhem HC. Dessa hälsocentraler 
spenderar lång tid på varje besök jämfört med övriga hälsocentraler vilket talar för att de 
är överbemannade. Tittar man på personalkostnaden för övrig personal visar vår 
undersökning att Sävar HC, Vindeln HC och Bjurholm HC bör se över sin 
personalstyrka, eftersom undersökningen tyder på att det finns överkapacitet på dessa 
hälsocentraler. Med överkapacitet menar vi att de verkar vara överbemannade av övrig 
personal, viket styrks av att de i genomsnitt spenderar lång tid på varje besök. 
Undersökningen visar även att Mariehem HC har höga timkostnader för sin övriga 
personal. Därför anser vi att Mariehem HC bör utvärdera sina specialiserade, och 
därmed kostsamma, tjänster för att se om deras verksamhet är i behov av dessa. 

Vi tror att det finns ett samband mellan höga materialkostnader per besök och en hög 
andel äldre patienter, eftersom dessa troligen förbrukar mer mediciner än yngre 
patienter. Detta gör det svårt för hälsocentralerna att effektivisera denna kostnad då de 
inte kan, och inte heller bör kunna, påverka vilka patienter som listar sig hos dem. Vårt 
generella råd kring denna kostnad är att de hälsocentraler med en relativt hög 
materialkostnad som Robertsfors och Vindeln bör undersöka om det finns billigare 
alternativ till den medicin de skriver ut.  

Vår studie visar att Bjurholm HC inte utnyttjar sina lokaler på ett effektivt sätt. Därför 
bör de, enligt oss, försöka att minska sina lokaler om det är möjligt. Undersökningen 
visar även att hälsocentralerna som bedriver sin verksamhet i lokaler som ägs av Vll 
generellt har en lägre kostnad per kvadratmeter än övriga. Detta beror på att Vll inte 
använder sig av marknadsmässiga internhyror. Därför anser vi att Sävar HC och 
Hörnefors HC bör se över möjligheterna att minska sina lokaler, trots att de har bland de 
lägsta lokalkostnaderna per besök. Dessa två hälsocentraler har relativt få besök per 
kvadratmeter, och om Vll inför internhyror kommer deras lokalkostnad per besök 
troligtvis stiga drastiskt. 

Utifrån vår studie är det svårt att ge rekommendationer till att sänka 
lokalvårdskostnaderna per besök. Detta beror på att vi inte hade tillgång till uppgifterna 
om antalet utförda timmar för denna aktivitet. Undersökningen visade att de 
hälsocentraler som hade en hög lokalvårdskostnad per besök ofta också hade många 
besök per kvadratmeter, vilket rimligtvis innebär att de behöver städas oftare. Vi anser 
att hälsocentralerna med en hög lokalvårdskostnad per kvadratmeter bör undersöka om 
det beror på att lokalerna städas ofta eller på dyra avtal med städfirman. Ifall avtalet 
med städfirman är ofördelaktig bör man försöka omförhandla avtalet, alternativt byta till 
ett billigare lokalvårdsföretag. 
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För att kunna reducera transport- och bensinkostnaden bör hälsocentralerna se över 
leasingkostnaden. Dels bör de se över om de har för många bilar sett till verksamheten, 
och dels om leasingavtalen är för dyra. Bensinkostnaden finns det inte så mycket att 
göra åt, eftersom den beror på hur lång körsträcka hälsocentralernas har till patienterna.  
Enligt vår studie så är Sävar den hälsocentral som är i störst behov av att reducera 
leasingkostnaden. Vi anser att deras leasingkostnad är för stor sett till hur långt de har 
kört, och tror därför att de finns pengar att spara. 

Vår studie visar att de administrativa kostnaderna per besök påverkas av hur effektivt 
hälsocentralerna hanterar de administrativa uppgifterna. Kostnader för telefoni och IT är 
också inkluderad i den administrativa kostnaden per besök men vi anser att dessa 
kostnader är svår att påverka då de styrs av antalet anställda på hälsocentralerna. Vi 
anser att de hälsocentraler som bör se över hanteringen av de administrativa uppgifterna 
är Sävar och Bjurholm, eftersom de har relativt få besök per administrativ personal.  

Sammanfattningsvis visar resultaten från vår studie att det finns skillnader kring den 
inre effektiviteten för Västerbottens läns landstings hälsocentraler i Umeå-området. 
Studien visar även hur den inre effektiviteten skiljer sig, det vill säga inom vilka 
aktiviteter. I och med att studiens resultat även belyser inom vilka områden 
hälsocentralerna kan förbättra den inre effektiviteten har vi besvarat vår frågeställning.  

Man måste ha i åtanke att vår studie endast fokuserar på den inre effektiviteten, det vill 
säga kostnadsaspekten. Studien tar ingen hänsyn till den yttre effektiviteten, som 
handlar om kvalitet och kundvärde. Denna aspekt är dock minst lika viktig, och inom 
hälsovården kanske även viktigare. Det kan vara så att de hälsocentraler som har de 
högsta aktivitetskostnaderna samtidigt har den högsta kvaliteten på sin vård. Detta kan 
innebära att de inte kan, eller bör, sänka sina kostnader trots att vår undersökning visar 
att det finns möjligheter att göra det. Våra förslag på kostnadsminskningar måste därför 
vägas mot en kvalitets aspekt. 

8.2 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Som vi konstaterat fokuserar vår studie endast på den inre effektiviteten, och tar ingen 
hänsyn till kvalitetsaspekten. Detta innebär att man inte kan avgöra om hälsocentralerna 
med höga besökskostnader även har högre kvalitet än hälsocentralerna med låga 
besökskostnader. Därför skulle en studie rörande den yttre effektiviteten för 
Västerbottens läns landstings hälsocentraler inom Umeå-området vara intressant. 
Resultaten från en sådan studie skulle, tillsammans med resultaten från vår studie, visa 
om det finns ett samband mellan en hög besökskostnad och hög kvalitet.  

En annan begränsning med vår studie är att den endast innehåller hälsocentraler som 
bedrivs i landstingets regi. I och med det fria vårdvalet finns det numera även många 
hälsocentraler som bedrivs i privat regi. Därför skulle det vara intressant att jämföra den 
inre effektiviteten för landstingets hälsocentraler med olika privata hälsocentraler. 
Resultaten från en sådan studie skulle visa om den inre effektiviteten skiljer sig mellan 
privata och offentliga hälsocentraler. Om så är fallet skulle en sådan studie visa på 
områden där privata och offentliga hälsocentraler kan lära sig av varandra, för att uppnå 
en bättre inre effektivitet. 
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Utifrån dessa två aspekter har vi följande förslag till vidare forskning: 

• Undersöka den yttre effektiviteten, och dess samband med den inre 
effektiviteten, på Västerbottens läns landstings hälsocentraler inom Umeå-
området.  
 

• Undersöka om den inre effektiviteten skiljer sig mellan privata och offentliga 
hälsocentraler. 
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9. SANNINGSKRITERIER 

Avslutningsvis presenterar vi sanningskriterier för vår studie. I detta avsnitt diskuteras 
hur tillförlitlig vår metod är och därmed även giltigheten i våra slutsatser.   

9.1 RELIABILITET  

Vid insamling av information måste man kritiskt granska dess tillförlitlighet och 
giltighet oavsett insamlingsmetod. Tillförlitlighet eller reliabilitet visar hur väl ett 
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen, förutsatt samma omständigheter 
i övrigt. (Bell, 2006, s.117) Detta betyder alltså att en studie med hög reliabilitet, kan 
anses ha hög tillförlitlighet (Patel & Davidson 1994, s. 86). Vår studie är baserad på 
sekundärdata, vilket innebär att vi inte har samlat in information genom intervjuer eller 
enkäter. Detta medför att faktorer som kan påverka en undersökning som är genomförd 
med hjälp av respondenter inte har påverkat vår undersökning. Samma sak gäller 
faktorer rörande forskaren, som kan påverka en undersökning genomförd med intervjuer 
eller enkäter. Att dessa faktorer inte påverkar resultatet av vår undersökning innebär att 
risken för mätfel, beroende på faktorer rörande forskaren eller respondenten, är i det 
närmaste obefintlig. Reliabiliteten för en undersökning handlar om resultaten skulle 
vara desamma om undersökningen genomfördes igen, eller om slumpmässiga och 
tillfälliga betingelser skulle påverka (Bryman & Bell, 2005, s. 48). Vår studie skulle 
kunna få ett annat resultat beroende på vem som genomför aktivitetsanalysen, och 
därigenom bestämmer vilken data som behövs för att genomföra undersökningen. 
Resultatet skulle även kunna skilja sig om olika personer genomförde beräkningarna. 
Utifrån dessa synpunkter skulle reliabiliteten för vår studie kunna vara relativt låg. Vi 
anser dock att vi har minimerat den risken genom att vi har utfört alla kritiska moment 
tillsammans, såsom val av data och uträkningar, och på så sätt eliminerat risken för att 
våra personliga åsikter ska påverka undersökningen.  

Sammanfattningsvis anser vi att reliabiliteten för vår studie är hög. Detta grundar vi på 
att studien inte påverkas av faktorer som kan ha verkan på en undersökning som är 
gjord med intervjuer eller enkäter, samt att våra personliga tolkningar inte heller 
inverkar på resultatet. 

9.2 VALIDITET   

Validitet handlar om att de instrument som har utformats för att mäta ett begrepp, mäter 
det önskade begreppet (Bryman & Bell, 2005, s. 95). Med validitet menas alltså att man 
verkligen undersöker det man avser att undersöka (Patel & Davidson, 1994, s. 85). För 
vår undersökning innebär det att vi har gjort en riktig bedömning gällande de aktiviteter 
som utförs under ett besök hos hälsocentralerna. Detta är viktigt för validiteten eftersom 
vi ämnar bland annat att undersöka den totala kostnaden för ett besök hos de olika 
hälsocentralerna. För att få fram den totala kostnaden läggs kostnaden för de olika 
aktiviteterna samman och därför är det viktigt att vi har med alla aktiviteter som ingår. 
Skulle vi utelämna en kostsam aktivitet skulle resultatet inte visa den egentliga 
kostnaden, och därigenom skulle validiteten bli låg. Vi tror dock inte att detta är fallet 
eftersom de två huvudsakliga kostnaderna för landstinget är personal- och 
lokalkostnader, och dessa har vi inkluderat. Skulle vi ha missat någon aktivitet anser vi 
att dess betydelse för resultatet skulle vara närmast obefintlig, och därmed inte påverka 
undersökningens validitet. Däremot, som tidigare nämnt i empirin, tar vår metod inte 
hänsyn till att de olika kostnadsobjekten kan skilja sig tidsmässigt. Hembesöken tar 
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troligtvis lägre tid än besök på hälsocentralen. Detta innebär i sådana fall att 
hembesöken är dyrare än besöken som sker på hälsocentralen. Syftet med denna studie 
är dock inte vara att undersöka vilka besök som kostar mest inom den enskilda 
hälsocentralen utan att jämföra dessa olika besök sinsemellan hälsocentralerna. I och 
med att vi använt samma metod för varje hälsocentral och att andelen hembesök inte 
skiljer sig nämnvärt mellan de olika hälsocentralerna, anser vi dock att denna 
begränsnings påverkan på jämförelsen, och i sin tur resultatets validitet, är liten. 

Enligt Bell (2006) är det under ett kortare projekt oftast onödigt att fördjupa sig kring de 
tekniska detaljerna om validitet, och man kan istället fundera på om en annan forskare 
skulle komma fram till samma resultat med hjälp av ens eget instrument eller 
tillvägagångssätt (Bell, 2006, s. 118). Vi anser att vår undersökning skulle ge samma 
resultat om någon annan skulle undersöka kostnaden för ett besök hos de olika 
hälsocentralerna i Umeå-området, förutsatt att den personen använde samma aktiviteter. 
Sett till detta tycker vi att vår undersökning har en god validitet eftersom vi ämnar 
undersöka kostnaden per besök och anser även att vi gör det. 

9.3 GENERALISERBARHET   

En studies generaliserbarhet beskriver hur väl resultaten gäller för andra objekt än de 
som förekom i undersökningen (Patel & Davidsson, 1994, s. 43). Det är dock viktigt att 
komma ihåg att det resultat man har fått fram endast kan generaliseras till populationen, 
från vilken man gjorde sitt urval (Bryman & Bell, 2005, s. 129). Detta innebär att 
resultaten från vår undersökning inte kan generaliseras. Detta beroende på att vi gjorde 
ett totalurval och undersökte hela vår population, vilken innefattar alla Vll´s 
hälsocentraler i Umeå-området. Självklart kan inte resultaten från vår undersökning 
generaliseras till att gälla hälsocentraler på andra platser än Umeå-området, beroende på 
att kostnaderna, antalet anställda etc. är specifikt för varje enskild hälsocentral. Däremot 
skulle metoden vi har använt, för att fastställa kostnaderna för ett besök, kunna 
användas på andra populationer än den vi valde att undersöka. Detta skulle innebära att 
man fick jämförbara resultat för olika hälsocentraler från olika delar av Sverige.  

Resultaten från vår studie är alltså inte generaliserbara, beroende på att vårt urval 
innefattar hela vår population. Däremot kan studiens metod generaliseras på andra 
populationer och ge jämförbara resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
81 

10. REFERENSER 

Metodlitteratur 

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1. uppl. Malmö: 
Liber. 

Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik; om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Johansson Lindfors, M. (1993).  Att utveckla kunskap; Om metodologiska och andra 
vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Patel R. & Davidson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder; att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder; att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur.  

Thurén, T. (1997). Källkritik. 1. uppl. Malmö: Liber. 

Teorilitteratur 

Anthony, R. N. & Govindarjan, V. (2001). Management control systems. 10. uppl. New 
York: McGraw – Hill. 

Ax, C., Johansson, C. & Kullvèn, H. (2002). Den nya ekonomistyrningen. 2. uppl. 
Malmö: Liber Ekonomi. 

Ax, C., Johansson, C. & Kullvèn, H. (2009). Den nya ekonomistyrningen. 4. uppl. 
Malmö: Liber Ekonomi. 

Bendell, T. Boulter, L. & Kelly, J. (1994). Benchmarking for competitive advantage. 
London: Pitman Publishing. 

Bergstrand, J. (2010). Ekonomisk analys och styrning. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Blocher, E., Stout, D. E. & Cokins, G. (2010). Cost management – a strategic emphasis. 
5. uppl. New York: McGraw – Hill. 

Camp, R. C. (1993). Lär av de bästa! Benchmarking i tio steg. Lund: Studentlitteratur. 

Cook, S. (1995). Konkurrensfördelar med benchmarking - en guide till effektivare 
företagsledning. 1. uppl. Göteborg: Docendo Läromedel AB.  

Drury, C. (2004). Management and cost accounting. 6. uppl. London: Thomson 
Learning  

Gerdin, J. (1995). ABC-kalkylering. Lund: Studentlitteratur. 

Greve, J. (2009). Ekonomistyrning - principer och praxis. Lund: Studentlitteratur. 

Modell, S. & Grönlund, A. (2006). Effektivitet och styrning i statliga myndigheter. 
Lund: Studentlitteratur. 



 

 
82 

Nilsson, F., Olve, N-G. och Parment, A. (2010). Ekonomistyrning för konkurrenskraft. 
Malmö: Liber AB. 

Parment, A. (2010). Ekonomistyrning – kort och gott. Malmö: Liber AB. 

Sandgren U. & Lundström S. (1995). Fullt hus – Styrverktyg för effektivt 
lokalutnyttjande. Stockholm: Katarina Tryck AB. 

Samuelson, L. A. (red.) (2004). Controllerhandboken. 8., [rev.] utg. Stockholm: 
Teknikföretagen. 

U.F.O.S. (2009). Rätt begrepp version 2; Nomenklatur, definitioner och mätregler för 
nyckeltal i offentlig fastighetsförvaltning. Stockholm: U.F.O.S. 

Granskningsrapporter 

Andersson, L. & Jönsson, F. Ernst & Young AB. (2009). Granskning av Landstingets 
strategiska lokalförsörjning. Framtagen på uppdrag av VLL revisorer. Revisionsrapport 
2009-10-23. Tillgänglig via: 
http://www.vll.se/Sve/Centralt/Standardsidor/OmLandstinget/Revision/SidorMedDoku
mentlista/Filer/Rapport%20lokalf%c3%b6rs%c3%b6rjning.pdf [Hämtad: 2011-02-10] 

Landstingsrevisorerna (2010) projektrapport nr 2/2010. (2010). Effektivt 
lokalutnyttjande- finns det tillräckliga förutsättningar?. Granskning av Stockholms läns 
landsting. Tillgänglig via: 
http://www.sll.se/upload/Landstingsrevisorerna/Projektrapp_2010/Rapport%202_2010
%20effektivt%20lokalutnyttjande.pdf [Hämtad: 2011-02-10]    

Vårdföretagarna. (2009). Ett bättre vårdval i Sverige; vårdföretagare om vårdvalen.  
Stockholm: Vårdföretagarna. Tillgänglig via: www.vardforetagarna.se [Hämtad:2011-
02-02] 

Statliga utredningar 

Prop. 2008/09:74. Vårdval i primärvården. Stockholm: Socialdepartementet 

Tillgänglig via: www.regeringen.se/content/1/c6/11/71/76/18be3b95.pdf 

 [Hämtad: 2011-02-08]    

SOU 2008:37. Vårdval i Sverige; Delbetänkande av utredningen om patientens rätt. 
Stockholm: Socialdepartementet.  

Lagrum 

SFS 2008:962. Lag om valfrihetssystem. Stockholm: Socialdepartementet 

Tillgänglig via: www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080962.htm 

[Hämtat 2011-02-03] 

SFS 1991:900. Kommunallag. Stockholm: Finansdepartementet  

Tillgänglig via: www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.htm 

[Hämtat 2011-02-21] 



 

 
83 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet 

Tillgängligt via: www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820763.htm 

[Hämtat 2011-02-21] 

Vetenskapliga artiklar 

Cooper, R. Kaplan, R. S. (1991). Profit priorities from Activity-based costing, Harvard 
Business Review, May-Jun 1991, Vol. 69, Issue 3, 130-135. 

Lawson, R. A. (2005), The use of activity based costing in the healthcare industry: 1994 
vs. 2004, Research In Healthcare Financial Management, Vol. 10, No 9, 77-94. 

Madritsch, T. 2009, Best practice benchmarking in order to analyze operating costs in 
the health care sector, Journal of Facilities Management, Vol. 7, No.1, 61-73. Emerald 
Group Publishing Limited. doi: 10.1108/14725960910929574 

Maiga, A. S. & Jacobs, F. A. (2008), Extent of ABC use and its consequences, 
Cotemporary Accounting Research, Summer 2008, Vol. 25, issue 2, 533-566. 

Ness, J. A. & Cucuzza T. G. (1995), Tapping the Full Potential of ABC, Harvard 
Business Review, July-August 1995, 130-138. 

Ross, T. K. (2004), Analysing healthcare operations using ABC, Journal Of Healthcare 
Finance, Spring 2004, Vol. 30, Issue 3, 1-20. 

Shields, T. (2001), Hospitals turning to activity-based costing to save and measure 
distribution costs, Healthcare Purchasing News, November 2001, Vol. 25, Issue 11, 11-
14. 

Stratton, W. O., Desroghes, D., Lawson, R. A. & Hatch, T. (2009), Activity Based 
Costing: Is It Still Relevant, Management Accounting Quarterly, Vol. 10, No 3, 31-40. 

Årsredovisning 

Vll (2010). Årsredovisning 2010. (elektronisk) 

Tillgänglig via: www.vll.se/default.aspx?id=521159 

[Hämtad: 2011-03-15] 

Web-sidor 

Skl (2011). Kommuner och landsting- om landsting och regioner. 
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_landsting_och_regioner [Hämtat 2011-
03-08] 

Skl (2010). Kommuner och landsting- om landsting och regioner - så styrs landstingen. 
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_landsting_och_regioner/sa_styrs_lands
tingen [Hämtat 2011-03-08] 

Skl (2010). Kommuner och landsting – om landsting och regioner – kostnader och 
intäkter. 



 

 
84 

http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_landsting_och_regioner/kostnader_och
_intakter_1 [Hämtat 2011-03-08] 

Skl. Kommuner och landsting- så fungerar den offentliga sektorn.  
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/sa_fungerar_den_offentliga_sektorn_1 
[Hämtat 2011-03-08] 

Västerbottens läns landsting [Vll] (2011). Om landstinget - organisation – så styrs 
landstinget. http://www.vll.se/default.aspx?id=1605&refid=1894 [Hämtat 2011- 03-08] 

Vll (2010a). Om landstinget – revision.  
http://www.vll.se/default.aspx?id=28333&refid=28311 [Hämtat 2011-03-08] 

Vll (2010b). Hälsoval i västerbotten - uppdrag och regler.  
Tillgänglig via: 
www.vll.se/Sve/Centralt/Standardsidor/Politik/ProtokollOchHandlingar/SidorMedDoku
mentlista/Fullmäktige/Punkt%2016%20-
%20Hälsoval%20Västerbotten,%20uppdra%20och%20regler.pdf  
[Hämtat 2011-04-25] 

Vll (2009). Om landstinget.                     
http://www.vll.se/default.aspx?id=30780&refid=1411 [Hämtat 2011-03-08] 

Vll (2008). Om landstinget – detta gör landstinget – landstinget uppdrag.  
http://www.vll.se/default.aspx?id=20209&refid=20210 [Hämtat 2011-03-08] 

Vll (2007). Om landstinget – detta gör landstinget – hälso – och sjukvård.  
http://www.vll.se/default.aspx?id=20211&refid=23758 [Hämtat 2011-03-08] 

Muntliga källor 

Vll fastighetsförvaltare. Samtal och fakta om lokaleffektivisering. [intervju & e-post] 
(personlig kommunikation 2011-01-20 t.o.m. 2011-02-21) 

Kontaktperson Vll. Samtal och fakta om Vll och dess hälsocentraler. [intervju & e-post] 
(personlig kommunikation 2011-02-04  t.o.m. 2011-05-23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
85 

 



 

 
86 

 



 

 
87 

 



 

 
88 

 



 

 
89 

 



 

 
90 

 



 

 
91 

 

 



 

 
92 

 



 

 
93 

 



 

 
94 

 



 

 
95 

 



 

 
96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
97 

 



 

 
98 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
99 

 

 

 



 

 
100 

 



 

 
101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
102 

Bilaga 2. Beräkningar aktivitetskostnader 2010 

 
• 2.1 Personalkostnad läkare 

Hälsocentral 
(HC) 

Total lön läkare 
(TLL)  

TLL/ totalt antal närvarotimmar läkare = snitt timlön 
läkare 
 

Backen 5005,3 5005,3/12388,54 = 0,40403 = 404,03 kr 
Bjurholm 1273,3 1273,3/2211,54 = 0,57575 = 575,75 kr 
Ersboda 4466,9 4466,9/11141,56 = 0,40092 = 400,92 kr 
Holmsund/Obbola 3934,4 3934,4/9872,75 = 0,39851 = 398,51 kr 
Hörnefors 1989,6 1989,6/5392,02 = 0,36899 = 368,99 kr 
Mariehem 7454,8 7454,8/18525,68 = 0,40240 = 402,40 kr 
Nordmaling 3485,4 3485,4/6071,05 = 0,57410 = 574,10 kr 
Robertfors 2663,3 2663,3/6861,87 = 0,38813 = 388,13 kr 
Sävar 3264,6 3264,6/7842,32 = 0,41628 = 416,28 kr 
Teg 7736,1 7736,1/22194 = 0,34857 = 348,57 kr 
Vindeln 3232,4 3232,4/8177,93 = 0,39526 = 395,26 kr 
Vännäs 4553,0 4553,0/15197,58 = 0,29958 = 299,58 kr 
Ålidhem 8407,5 8407,5/22030,56 = 0,38162 = 381,62 kr 
Snitt HC 4420,5 4420,5/10733,02 = 0,41186 = 411,86 kr 

Total lön läkare anges i tusentals kr. 

 

Hälsocentral 
(HC) 

Totalt antal 
närvarotimmar 
läkare (TTL) 

TTL/ totalt antal läkarbesök = snittimme per 
läkarbesök 
 

Backen 12388,54 12388,54/9152 = 1,35364292 
Bjurholm 2211,54 2211,54/2292 = 0,964895288 
Ersboda 11141,56 11141,56/10891 = 1,023006152 
Holmsund/Obbola 9872,75 9872,75/7252 = 1,361383067 
Hörnefors 5392,02 5392,02/4134 = 1,304310595 
Mariehem 18525,68 18525,68/13784 = 1,343998839 
Nordmaling 6071,05 6071,05/6986 = 0,869030919 
Robertfors 6861,87 6861,87/6671 = 1,0286119 
Sävar 7842,32 7842,32/5347 = 1,4666766 
Teg 22194 22194/18156 = 1,2224058 
Vindeln 8177,93 8177,93/6432 = 1,2714443 
Vännäs 15197,58 15197,58/ 6830 = 0,7609926 
Ålidhem 22030,56 22030,56/13060 = 1,686873 
Snitt HC 11377,49 11377,49/9447 = 1,20440511 
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Hälsocentral 
(HC) 

Snittimme per läkarbesök * snitt timlön läkare  
= personalkostnad läkare/besök 
 

Backen 1,35364292 * 404,0266 = 546,91 kr 
Bjurholm 0,964895288* 575,7526 = 555,54 kr 
Ersboda 1,023006152 * 400,9223 = 410,15 kr 
Holmsund/Obbola 1,361383067 * 398,5110 = 542,53 kr  
Hörnefors 1,304310595 * 368,9897 = 481,28 kr 
Mariehem 1,343998839 * 402,4035 = 540,83 kr 
Nordmaling 0,869030919 * 574,1016 = 498,91 kr 
Robertfors 1,0286119 * 388,1303 = 399,24 kr 
Sävar 1,4666766 * 416,2789 = 610,55 kr 
Teg 1,2224058 * 348,5671 = 426,09 kr 
Vindeln 1,2714443 * 395,2589 = 502,55 kr 
Vännäs 0,7609926 * 299,5871 = 227,98 kr 
Ålidhem 1,686873 * 381,6289 = 643,76 kr 
Snitt HC 1,20440511 * 411,86 = 496,04 kr 

 

• 2.2 Personalkostnad övrig personal 

Hälsocentral 
(HC) 

Total lön 
omvårdnad 

Total lön 
paramedicin 

Total lön övrig  Total lön övr. 
personal 

Backen 3994,4 1258,8 1396,5 6676,1 
Bjurholm 1649,1 468,6 703,3 2821,0 
Ersboda 3962,7 1033,1 2109,9 7105,7 
Holmsund 3931,4 1214,7 1344,6 6490,7 
Hörnefors 2212,3 697,8 1177,1 4087,2 
Mariehem 6051,6 1628,8 2027,0 9707,4 
Nordmaling 3846,1 1040,7 1513,0 6399,8 
Robertfors 3534,3 1138,9 1533,3 6206,5 
Sävar 2584,5 679,0 1138,0 4401,5 
Teg 7809,6 2637,0 2815,0 13261,6 
Vindeln  3952,9 1100,9 1323,5 6377,3 
Vännäs 4937,6 1181,4 1363,2 7482,2 
Ålidhem 7384,1 1995,9 2719,9 12099,9 
Snitt HC 4296,2 1236,6 1628,0 6824,3 

Lön övrig sjukvårdspersonal anges i tusentals kr. 

 

Hälsocentral 
(HC) 

Total h 
omvårdnad 

Total h 
paramedicin 

Total h övrig  Total 
närvarotimmar 
övr. personal 

Backen 20604,78 7575,78 6931,61 35112,17 
Bjurholm 8495,80 2867,81 3672,62 15036,23 
Ersboda 20404,94 5575,25 10943,28 36923,47 
Holmsund 20894,28 6894,95 7217,73 35006,96 
Hörnefors 12593,97 4200,10 5688,19 22482,26 
Mariehem 30344,87 8632,97 10290,24 22268,08 
Nordmaling 20234,35 6011,17 7908,07 34153,59 
Robertfors 18887,39 6183,64 7475,43 32546,46 
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Sävar 14001,31 3647,66 5472,99 23121,96 
Teg 40527,43 14338,67 15812,96 70679,06 
Vindeln  19197,38 6198,16 7132,42 32527,96 
Vännäs 25024,18 7173,39 6609,02 38806,59 
Ålidhem 36765,26 9848,56 13075,02 59688,84 
Snitt HC 22152,00 6857,55 8325,35 35257,97  

 

Hälsocentral 
(HC) 

Total lön övr. 
personal (TLÖ) 

TLÖ/ totalt antal närvarotimmar övr. = snitt timlön 
övr. personal. 
 

Backen 6676,1 6676,1/35112,17 =0,19014 = 190,14 kr 
Bjurholm 2821,0 2821,0/15036,23 = 0,18761 = 187,61 kr 
Ersboda 7105,7 7105,7/36923,47 = 0,19244 = 192,44 kr 
Holmsund/Obbola 6490,7 6490,7/35006,96 = 0,18541 = 185,41 kr 
Hörnefors 4087,2 4087,2/22482,26 = 0,18180 = 181,80 kr 
Mariehem 9707,4 9707,4/22268,08 = 0,43593 = 435,93 kr 
Nordmaling 6399,8 6399,8/34153,59 = 0,18738 = 187,38 kr 
Robertfors 6206,5 6206,5/32546,46 = 0,19069 = 190,69 kr 
Sävar 4401,5 4401,5/23121,96 = 0,19036 = 190,36 kr 
Teg 13261,6 13261,6/70679,06 = 0,18763 = 187,63 kr 
Vindeln 6377,3 6377,3/32527,96 = 0,19606 = 196,06 kr 
Vännäs 7482,2 7482,2/38806,59 = 0,19281 = 192,81 kr 
Ålidhem 12099,9 12099,9/59688,84 = 0,20272 = 202,72 kr  
Snitt HC 6824,3 6824,3/35257,97 = 0,20931 = 209,31 kr  

 

Hälsocentral 
(HC) 

Totalt antal 
närvarotimmar 
övr. personal 
(TTÖ) 

TTÖ/ totalt antal besök övr. personal = snittimme per 
besök övr. personal  
 

Backen 35112,17 35112,17/22326 = 1,572703126 
Bjurholm 15036,23 15036,23/6776 = 2,219042208 
Ersboda 36923,47 36923,47/21920 = 1,684464872 
Holmsund/Obbola 35006,96 35006,96/20267 = 1,727288696 
Hörnefors 22482,26 22482,26/11779 = 1,908673062  
Mariehem 22268,08 22268,08/23201 = 0,9597896642 
Nordmaling 34153,59 34153,59/17578 = 1,942973603 
Robertfors 32546,46 32546,46/19333 = 1,6834666 
Sävar 23121,96 23121,96/9708 = 2,3817428 
Teg 70679,06 70679,06/42349 =1,6689664 
Vindeln 32527,96 32527,96/14683 = 2,2153483 
Vännäs 38806,59 38806,59/19143 = 2,0271947 
Ålidhem 59688,84  59688,84/31121 = 1,9179602  
Snitt HC 35257,97  35257,97/20014 = 1,7616653  
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Hälsocentral 
(HC) 

Snittimme per besök övr. personal * snitt timlön övr. personal  
= Personalkostnad övr. personal/ besök   
  

Backen 1,572703126 * 190,1363 = 299,03 kr 
Bjurholm 2,219042208 * 187,6135 = 416,32 kr 
Ersboda 1,684464872 * 192,4439 = 324,16 kr 
Holmsund/Obbola 1,727288696 * 185,4117 = 320,26 kr 
Hörnefors 1,908673062 * 181,7966 = 346,99 kr  
Mariehem 0,9597896642 * 435,9334 = 418,40 kr 
Nordmaling 1,942973603 * 187,3829 = 364,08 kr 
Robertfors 1,6834666 * 190,6966 = 320,46 kr 
Sävar 2,3817428 * 190,3601 = 453,39 kr 
Teg 1,6689664 * 187,6312 = 313,15 kr 
Vindeln 2,2153483 * 196,0559 = 434,33 kr 
Vännäs 2,0271947 * 192,8074 = 390,86 kr 
Ålidhem 1,9179602 * 202,2162 = 387,84 kr 
Snitt HC 1,7616653 * 209,31 = 359,31 kr 

 

• 2.3 Kostnad stafettläkare 

Hälsocentral 
(HC) 

Total kostnad 
stafettläkare 
(TKSL) 

Totalt antal 
läkarbesök  
 

(T KSL/totalt antal läkarbesök) = 
Kostnad stafettläkare/ läkarbesök 

Backen 0 9152 0/ 9152 = 0 kr 
Bjurholm 680,6 2292 680,6/ 2292 = 296,95 kr 
Ersboda 0 10891 0/ 10891 = 0 kr 
Holmsund/Obbola 409,7 7252 409,7/ 7252 = 56,49 kr 
Hörnefors 0 4134 0/ 4134 = 0 kr 
Mariehem 1,3 13784 1,3/ 13784 = 0,09 kr 
Nordmaling 697,9 6986 697,9/ 6986 = 99,90 kr 
Robertfors 690,6 6671 690,6/ 6671 = 103,52 kr 
Sävar 0 5347 0/ 5347 = 0 kr 
Teg 1931,8 18156 1931,8/ 18156 = 106,40 kr 
Vindeln 457,2 6432 457,2/ 6432 = 71,08 kr 
Vännäs 412,5 6830 412,5/ 6830 = 60,40 kr 
Ålidhem 3,7 13060 3,7/ 13060 = 0,28 kr 
Snitt HC 406,6 8537,5 406,6/ 8537,5 = 47,63 kr 

Total kostnad stafettläkare anges i tusentals kr. 
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• 2.4 Materialkostnad  

Hälsocentral 
(HC) 

Medicinskt 
förbrukn.mtrl. 

Hjälpmedel 
förbrukn.mtrl. 

Övrigt 
förbrukn.mtrl. 

Arbets-och 
skyddskläder. 

Totala 
mtrl.kostn./ 
vårdbesök 

Backen 286,8 - 42,4 - 329,2/31487 
= 10,5 kr 

Bjurholm 148,7 - 8 - 156,7/9068  
= 17,3 kr  

Ersboda 369,4 36,1 23,1 - 428,6/32811 
= 13,1 kr 

Holmsund/ 
Obbola 

268,8 - 19,9 0,3 289/27521  
= 10,5 kr 

Hörnefors 152,3 - 12,9 - 165,2/15913 
= 10,4 kr 

Mariehem 403,4 - 37,3 1,8 442,5/36985 
= 12,0 kr 

Nordmaling 401,3 - 20,1 0,7 422,1/24564 
= 17,2 kr 

Robertfors 488,5 - 18,7 - 507,2/26004 
= 19,5 kr 

Sävar 236,3 - 14,3 - 250,6/15055 
= 16,6 kr 

Teg 627,7 17,2 51,0 5,1 701,0/60505 
= 11,6 kr 

Vindeln 350,3 0,3 32,9 - 383,5/21115 
= 18,2 kr 

Vännäs 351,9 - 23,5 6,5 381,9/25937 
= 14,7 kr 

Ålidhem 427,6 59,1 42,5 5,5 534,7/44181 
= 12,1 kr 

Snitt HC 347,2 8.7 26.7 1,5 384,1/28550 
= 13,5 kr 

Material kostnader är angivna i tusentals kr. 

 

• 2.5 Lokalkostnad  

Hälsocentral 
(HC) 

Lokalkostnad (L) L/ antal besök (exkl. hembesök) 
 

Backen 2184683 2184683/25404 = 86,00 kr 
Bjurholm 1195444 1195444/7440 = 160,68 kr 
Ersboda 1101465 1101465/26496 = 41,57 kr 
Holmsund/Obbola 1746901 1746901/21690 = 80,73 kr 
Hörnefors 343512 343512/12631 = 27,19 kr 
Mariehem 1475788 1475788/29600 = 49,86 kr 
Nordmaling 969146 969146/20024 = 48,40 kr 
Robertfors 1300813 1300813/20687 = 62,88 kr 
Sävar 496356 496356/13239 = 37,49 kr 
Teg 3684571 3684571/48971 = 75,24 kr 
Vindeln 1300368 1300368/16947 = 76,73 kr 
Vännäs 1677607 1677607/20958 = 80.05 kr 
Ålidhem 1358157 1358157/37924 = 35,81 kr 
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Snitt HC 1448831 1448831/23232 = 62,36 kr 

 
• 2.6 Lokalvårdskostnad  

Hälsocentral 
(HC) 

Lokalvårdskostnad 
(LV) 

LV/ antal besök (exkl. hembesök) 
 

Backen 403,7 403,7/25404 = 15,89 kr 
Bjurholm 107,0 107/7440 = 14,38 kr 
Ersboda 391,0 391/26496 = 14,76 kr 
Holmsund/Obbola 348,8 348,8/21690 = 16,08 kr 
Hörnefors 156,7 156,7/12631 = 12,41 kr 
Mariehem 575,0 575/29600 = 19,43 kr 
Nordmaling 277,0 277/20024 = 13.83 kr 
Robertfors 254,0 254/20687 = 12,28 kr 
Sävar 248,4 248,4/13239 = 18,76 kr 
Teg 789,0 789/48971 = 16,11 kr 
Vindeln 216,0 216/16947 = 12,75 kr 
Vännäs 332,1 332,1/20958 = 15,85 kr 
Ålidhem 753,6 753,6/37924 = 19,87 kr 
Snitt HC 373,3 373,3/23232 = 16,07 kr 

Lokalvårdskostnaderna är angivna i tusentals kr. 

   

• 2.7 Transport- och bensinkostnad  

Hälsocentral 
(HC) 

Transportkostnad (T) Bensinkostnad 
(B) 

(T + B)/ antal hembesök 

Backen 100,7 13,8 (114,5)/6074 = 18,85 kr 
Bjurholm 65,8 13,2 (79)/1628 = 48,53 kr 
Ersboda 62,3 11,1 (73,4)/6315 = 11,62 kr 
Holmsund/Obbola 140,9 19,7 (160,6)/5831 = 27,54 kr 
Hörnefors 80,6 12,0 (92,6)/3282 = 28,21 kr 
Mariehem 163,0 18,4 (181,4)/7385 = 24,56 kr 
Nordmaling 132,9 43,1 (176)/ 4540 = 38,77 kr 
Robertfors 240,8 41,6 (282,4)/5317 = 53,11 kr 
Sävar 120,8 13,5 (134,3)/1816 = 73,95 kr 
Teg 283,4 52,5 (335,9)/11534 = 29,12 kr 
Vindeln 150,6 57,1 (207,7)/4168 = 49,83 kr 
Vännäs 143,7 48,7 (192,4)/5015 = 38,36 kr 
Ålidhem 118,3 8,2 (126,5)/6257 = 18,72 kr 
Snitt HC 138,8 27,1 (165,9)/4753 = 34,9 kr 

Transport- och bensinkostnader är angivna i tusentals kr.  
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• 2.8 Administrativ kostnad 

Hälsocentral 
(HC) 

Administrativ 
personal 

Telefon  Mobiltele Tele 
övr. 

It Hyra 
av It-
utrust.  

Total adm. 
kostnad/ 
vårdbesök 

Backen 2007,0 110 6,7 17,9 - 586 2727,6/31487 
= 86,6 kr 

Bjurholm 1003,3 26,6  5,1 12,8 - 156 1203,8/9068 
= 132,8 kr 

Ersboda 2823,9 108,5 10.6 31,1 - 567,6 3541,7/32811 
= 107,9 kr 

Holmsund/ 
Obbola 

1966,1 93,1 5,9 11,4 - 494,4 2570,9/27521 
= 93,4 kr 

Hörnefors 1287,9 43,1 7,9 4,7 1,4 227,4 1572,4/15913 
= 98,8 kr 

Mariehem 2565,2 156,7 9,9 21,8 0,6 835 3589,2/36985 
= 97,0 kr 

Nordmaling 2167,3 72,6 10 6,4 1,7 402 2660/24564  
= 108,3 kr 

Robertfors 2194,1 83,4 11,3 19,9 - 368 2660/26004  
= 102,3 kr 

Sävar 1594,6 70,7 5 30,6 - 358,6 2059,5/15055 
= 136,8 kr 

Teg 3628,9 215,8 21,8 27,7 - 1145 5039,2/60505 
= 83,3 kr 

Vindeln 1857,5 71,1 9,2 21,6 - 314 2273,4/21115 
= 107,7 kr 

Vännäs 1945,8 91,2 15,6 19,9 - 477 2549,5/25937 
= 98,3 kr 

Ålidhem 3876,3 220,1 6,3 34,7 - 1094 5231,4/44181 
= 118,4 kr 

Ledning & 
utvecklingsgrupp 

3277,5 - 10,3 1,5 1,7 19 3310/ 13 = 
254.6/ HC  

Snitt HC exkl. 
kostnader 
ledning  

2224,5 104,8 9,6 20,0 0,4 540,4 2899,7/28550 
= 101,2 kr 

Administrativa kostnader är angivna i tusentals kr.   
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Bilaga 3. Beräkningar nyckeltal 

 

• 3.1 Läkare 

Hälsocentral (HC) Listade patienter/antal läkare Läkarbesök/antal läkare 
Backen HC  9694/7,32 = 1324 9152/7,32 = 1250 
Bjurholm HC 3850/3 = 1283 4134/3 = 1378 
Ersboda HC  9768/6,63 = 1473 10891/6,63 = 1643 
Holmsund/Obbola HC 8237/6,75 = 1220 7254/6,75 = 1075 
Hörnefors HC 2543/2,99 = 1283 4134/3 = 1378 
Mariehem HC 13032/9,48 = 1470 13784/9,48 = 1454 
Nordmaling HC 6606/4 = 1652 6986/4 = 1747 
Robertfors HC 6031/4,85 = 1244 6671/4,85 = 1375 
Sävar HC 5965/3 = 1988 5347/3 = 1782 
Teg HC 18272/12,5 = 1462 18156/12,5 = 1452 
Vindeln HC 5211/4,57 = 1140 6432/4,57 = 1407 
Vännäs HC 8019/7,95 = 1009 6830/7,95 = 859 
Ålidhem HC 19075/12,08 = 1579 13060/12,08 = 1081  
Snitt HC 1394 1375 

 

• 3.2 Övrig personal 

Hälsocentral (HC) Listade patienter/antal övrig 
personal 

Övriga besök/övrig personal 

Backen HC  9694/15,73 = 616 22326/15,73 = 1419 
Bjurholm HC 2543/7,08 = 359 6776/7,08 = 957 
Ersboda HC  9768/15,07 = 648 21920/15,07 = 1455 
Holmsund/Obbola HC 8237/14,7 = 560 20267/14,7 =1379 
Hörnefors HC 3850/8,6 = 448 11779/8,6 = 1370 
Mariehem HC 13932/24,97 = 558 23201/24,97 = 929 
Nordmaling HC 6606/14,7 = 449 17578/14,7 = 1196 
Robertfors HC 6031/14,55 = 415 19333/14,55 = 1329 
Sävar HC 5965/9,7 = 615 9708/9,7 = 1001 
Teg HC 18272/31,67 = 577 42349/31,67 = 1337 
Vindeln HC 5211/14,2 = 367 14683/14,2 = 1034 
Vännäs HC 8019/17,79 = 451 19143/17,79 = 1076 
Ålidhem HC 19075/28,42 = 671 31121/28,42 = 1095 
Snitt HC 518 1198 
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• 3.3 Lokaler 

Hälsocentral (HC) Besök/m! Kr/m! 
Backen HC  25404/1455 = 17,46 1502 
Bjurholm HC 7740/1967 = 3,78 608 
Ersboda HC  26496/1514 = 17,50 728 
Holmsund/Obbola HC 21690/1303 = 16,65 1341 
Hörnefors HC 12631/853 = 14,81 403 
Mariehem HC 29600/2094 =14,14 705 
Nordmaling HC 20024/1284 = 15,60 755 
Robertfors HC 20687/1811 =11,42 718 
Sävar HC 13239/973 = 13,61 510 
Teg HC 48971/2106 = 23,25 1750 
Vindeln HC 16947/883 = 19,19 1473 
Vännäs HC 20958/1853 = 11,31 905 
Ålidhem HC 37924/2143 = 17,70 634 
Snitt HC 15,11 925 

 

• 3.4 Lokalvård 

Hälsocentral (HC) Lokalvårdskostnad/m! 
Backen HC 403700/1455 = 277,46 
Bjurholm HC 107000/1967 = 54,40 
Ersboda HC 391 000/1514 = 258,26 
Holmsund/Obbola HC 348800/1303 = 267,69 
Hörnefors HC 156700/853 = 183,70 
Mariehem HC 575000/2094 = 274,59 
Nordmaling HC 277000/1284 = 215,73 
Robertfors HC 254000/1811 = 140,25 
Sävar HC 248400/973 = 255,29 
Teg HC 789000/2106 = 374.64 
Vindeln HC 216000/883 = 244,62 
Vännäs HC 332100/1853 =179,22 
Ålidhem HC 753600/2143 = 351,66 
Snitt HC 4852300/20239 = 239,75 
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• 3.5 Administrativ kostnad 

Hälsocentral (HC) Antal besök/administrativ personal 
Backen HC 31478/4,35 = 7236,32 
Bjurholm HC 9068/1,93 = 4698,45 
Ersboda HC 32811/5 = 6562,20 
Holmsund/Obbola HC 27521/3,85 = 7148,31 
Hörnefors HC 15913/2,1 = 7577,62 
Mariehem HC 36985/5,05 = 7323,76 
Nordmaling HC 24564/4,5 = 5458,67 
Robertfors HC 26004/4,3 = 6047,44 
Sävar HC 15055/2,8 = 5376,79 
Teg HC 60505/7,53 = 8035,19 
Vindeln HC 21115/3,63 = 5890,80 
Vännäs HC 25937/4,16 =6234,86 
Ålidhem HC 44181/7,5 = 5890,8 
Snitt HC 83407,20/13= 6415,94 
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