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SAMMANFATTNING 
 

Under de senaste 10 åren har kostnaderna inom hälso- och sjukvården i Sverige ökat 

med 20 procent. Förklaringen antas ligga i att medellivslängden bland befolkningen 

ständigt ökar, att vårdtillfällen gällande psykisk ohälsa i Sverige blir allt fler samt att 

sjukdomsfallen idag är allt mer komplexa. I och med att hälsocentraler är första 

instansen inom hälso- och sjukvården innebär dessa faktorer att antalet läkarbesök på 

hälsocentraler ökar. Dessa faktorer leder till ökade kostnader för hälsocentralerna och 

indikerar att det är viktigt för hälsocentraler att vara medvetna om sina kostnader. 

 

Activity Based Costing (ABC) anses vara en metod som kan göra organisationer inom 

hälso- och sjukvården mer kostnadsmedvetna i och med att ABC har visats vara ett 

pålitligt verktyg för att kartlägga verksamhetens kostnader. Samtidigt har det i 

litteraturen lyfts fram att utvecklandet av ABC-modellen kan vara både tids- och 

resurskrävande för dessa organisationer. Denna tvetydighet tyder på att forskningen 

inom hälso- och sjukvården behöver utvidgas. Dessutom har ABC främst använts på 

sjukhus, varvid lämpligheten att använda ABC på hälsocentraler förefaller outforskad. 

Mot bakgrund till detta forskningsgap och den kostnadsproblematik som råder på 

hälsocentraler formuleras följande forskningsfråga i studien: 

 

Hur kan en ABC-modell utvecklas till att kunna kartlägga kostnaderna vid en 

hälsocentral? 

 

Syftet med studien var att förstå verksamheten på hälsocentralerna, dels för att kunna 

utveckla en ABC-modell för beräkning av kostnader, dels för att identifiera 

implikationer som 

kan föreligga vid utvecklandet av ABC.  

 

För att utveckla ABC-modellen till hälsocentraler har studien utgått från olika metoder. 

Sju intervjuer har genomförts med respondenter vid fem landstingsdrivna hälsocentraler 

i Norrbottens Läns Landsting. Vidare har även åtta frågeformulär besvarats av personal 

från dessa hälsocentraler. Studien har dessutom kompletterats med årsbokslut och intern 

verksamhetsdata från de fem hälsocentralerna. Studien har sin utgångspunkt i en 

hermeneutisk kunskapssyn och ett induktivt angreppssätt. 

 

En slutsats i studien är att hälsocentraler utgör en komplex verksamhet och att 

arbetsprocesserna för att behandla en patient skiljer sig åt mellan yrkesgrupperna på 

hälsocentralerna. Det gör det svårt att utveckla en ABC-modell för hela hälsocentralen 

med enbart små resurser tillhands. Ytterligare en slutsats kom därmed att bli den 

utvecklade ABC-modellen för en del av hälsocentralernas verksamhet, nämligen ett 

planerat läkarbesök. Denna modell bidrar till forskningsgapet för ABC inom hälso- och 

sjukvården och är studiens mest framträdande teoretiska bidrag. 
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1. INLEDNING 
______________________________________________________________________ 

Detta kapitel inleds med en redogörelse för den aktualitet och relevans denna studie 

har. Vidare redogörs för den kostnadsproblematik som existerar inom sjukvården och 

ett verktyg för att lösa den identifierade problematiken presenteras. I den efterföljande 

problemdiskussionen knyts allt samman varvid forskningsgap och teoretiskt bidrag 

framträder samt resulterar i forskningsfrågan och syftet med studien. 

 

 

1.1 Problembakgrund 
Den svenska sjukvården förespråkas fungera väl i jämförelse med andra länder, bland 

annat tack vare att den svenska vården har bra strategier för att kunna upprätthålla 

kvaliteten i vården (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling [OECD], 

2013, s. 11). Myndigheten för vårdanalys (2014, s. 7) är inne på samma linje och menar 

att den svenska sjukvården producerar goda medicinska resultat, vid likvärdig 

resursförbrukning, jämfört med andra länder. Samtidigt visar en rapport från Euro 

Health Consumer Index (2013) att den svenska sjukvården har tappat från 6:e till 11:e 

plats i en studie som genomförs årligen bland 35 europeiska länder, där indikatorer 

såsom väntetider och förebyggande åtgärder undersökts. Detta visar att förändringar bör 

ske. 

 

Anledningarna till dessa förändringar i den svenska sjukvården kan vara flera. Statistik 

visar att medellivslängden bland befolkningen i Sverige ständigt ökar (SCB, 2011, s. 

18) och enligt OECD (2013, s. 3) innebär den allt äldre befolkningen en ökad mängd 

behandlingar att utföra vilket i sin tur leder till ökade kostnader. Även Socialstyrelsen 

(2013, s. 12) har identifierat att hälso- och sjukvårdskostnaderna ökar och framhäver att 

kostnaderna under en tio-årsperiod har ökat med cirka 20 procent. För hälsocentralerna 

har kostnaderna under en fem-årsperiod ökat med cirka 10 procent (Socialstyrelsen, 

2013, s. 12). Det finns ytterligare indikatorer på att kostnaderna för den svenska vården 

har ökat. För det första visas i en rapport att antal vårdtillfällen gällande psykisk ohälsa i 

Sverige blir allt fler (Socialstyrelsen, 2013, s. 41). För det andra blir sjukdomsfallen allt 

mer komplexa (OECD, 2010, s. 3). Dessa faktorer tyder på utökat behov av mer vård, 

vilket i förlängningen innebär ökade kostnader för sjukvården. 

 

Ett annat problem är bristen på läkare som existerar på hälsocentralerna. Detta innebär 

att stafettläkare måste anlitas och det resulterar i ökade kostnader (NLL, 2013a). 

Sveriges Läkarförbund har genomfört en undersökning under 2012 angående 

hälsocentralernas användning av stafettläkare. Undersökningens resultat visar att 

läkarbristen i landet är påtaglig och att cirka 40 procent av Sveriges hälsocentraler 

använder sig av stafettläkare (SFL, 2013). Stafettläkarna kan också öka kostnaderna på 

annat sätt. Saultz och Albedaiwi (2004, s. 447) argumenterar vikten av att läkarna bör 

ha en god relation till patienten, eftersom patienten då får ett förtroende till läkaren. En 

god relation kan innebära att läkaren och patienten litar på varandra och därigenom ges 

rätt vård från första början och inga kostsamma misstag begås. Det kan antas att en 

patient på en vårdenhet som har en omfattande andel stafettläkare, kanske enbart 

stafettläkare, inte upplever samma goda relation till läkaren i och med att läkaren byts 

ofta, vilket leder till ökade kostnader. 
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I litteraturen framgår det att en bra första instans, exempelvis hälsocentraler, gynnar 

hela hälso- och sjukvårdssystemet. Forskare hävdar att om patienternas första 

behandling inte utförs på ett bra sätt, kan detta leda till ökade hälso- och 

sjukvårdskostnader (Reeve et al., 2007, s. 263). Detta styrks genom en studie där det 

konstaterades att över 40 procent av alla akutbesök på sjukhusen skulle kunnat undvikas 

om den första instansen i hälso- och sjukvården hade varit bättre (OECD, 2010, s. 3). 

Även Nolan (2011, s. 979) är inne på samma linje och argumenterar att det finns ett 

positivt samband mellan en effektiv första instans och minskande antal sjukhusvistelser. 

Forskaren hävdar att om den första instansen i hälso- och sjukvården är välorganiserad 

och behandlar patienten väl, kan patienten undvika att söka sjukhusvård. Således kan 

kostnaderna för sjukvården minskas om denna är av god kvalitet. Vidare påstår OECD 

(2013, s. 72) att länder som baserar sin sjukvård på en stark första instans erbjuder 

bättre vård till lägre kostnad. 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska hälsocentralerna “utan 

avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svara för befolkningens 

behov av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande 

arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser 

eller annan särskild kompetens”. Detta innebär att det är hälsocentralerna som erbjuder 

de enklare delarna av vård till befolkningen. När sjukdomsfallen blir alltför 

komplicerade, skickas patienterna vidare till sjukhusen. Som beskrivits är 

hälsocentralerna viktiga för hela sjukvårdens vård av patienterna och hälsocentralernas 

huvudsyfte kan beskrivas vara att tillgodose patienterna med ett väl omhändertagande 

och god vård i inledningsskedet, vilket således gör hälsocentralerna till en viktig aktör i 

hälso- och sjukvårdssystemet. 

 

För denna viktiga aktör skedde förändringar i februari 2009. Vid den tidpunkten 

beslutade riksdagen att varje landsting i Sverige skulle införa ett valsystem inom 

hälsocentralerna som kallades för det fria vårdvalet (Anell, 2011, s. 550). Det innebar 

bland annat att även privata hälsocentraler fick möjligheten att etablera sig på 

marknaden, under förutsättningar att de uppfyller landstingets krav och blir godkända 

(SFS, 2008:962). Vid det följande årsskiftet, 1 januari 2010, var det fria vårdvalet infört 

i samtliga län i Sverige. Den svenska regeringen argumenterade för införandet med att 

det existerade kvalitetsskillnader mellan de olika hälsocentralerna (Regeringskansliet, 

2011). En annan bakomliggande faktor till att det fria vårdvalet har införts är att det i 

Sverige under de senaste decennierna har utvecklats en kritisk inställning till 

hälsocentralernas sätt att erbjuda tjänster (Anell et al., 2012, s. 23). Samhället upplevde 

stora brister inom vården (Ahgren, 2010, s. 92) och som exempel argumenterar 

Bodenheimer et al., (2007, s. 11) att patienterna upplevde ett missnöje med 

hälsocentralerna på grund av långa väntetider att få träffa läkare samt att 

vårdavdelningarna var överbefolkade. 

 

Motivet med det fria vårdvalet är att varje folkbokförd person i respektive län har 

möjligheten att aktivt välja vilken hälsocentral de vill bli listade hos (NLL, 2013b). I 

och med denna valfrihet förväntades det fria vårdvalet innebära en förbättring av 

effektiviteten och kvaliteten för hälsocentralerna i och med att patienterna ges en 

möjlighet att byta vårdgivare, vilket gör det viktigt för hälsocentralerna att göra ett bra 

jobb, annars blir de utan patienter och därmed utan inkomster (Beckman & Anell, 2013, 

s. 2). Ahgren (2010, s. 91) argumenterar för att det fria vårdvalet i teorin förväntades 

sålla bort de hälsocentraler med sämst finansiella förutsättningar med konkurser som 
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resultat. Det fria vårdvalet ansågs således innebära en ökad konkurrens om patienterna, 

och därigenom en tanke att det fria vårdvalet leder till att hälsocentralerna måste 

förbättra sig. Ett sådant synsätt, att konkurrens leder till förbättringar, anses vara ett 

rimligt antagande (Scanlon et al., 2008, s. 1932). 

 

Det finns indikationer på att konkurrensen faktiskt har ökat i och med införandet av 

vårdvalet och att de initiala tankarna om förbättring i och med konkurrensen därmed 

hade täckning. Myndigheten för vårdanalys (2014, s. 13) hävdar att konkurrensen har 

ökat i flertalet geografiska områden sedan införandet av vårdvalet, i och med 

etableringen av fler hälsocentraler. Konkurrensen har även lett till konkurser. Ett 

exempel på det är Vårdbolaget Sensia som tvingades sätta samtliga tre hälsocentraler i 

Norrbotten i konkurs under 2013 (Sensia, 2013). 

 

Som beskrivits brottas hälsocentralerna med en problematik gällande ökade kostnader 

på flera sätt samt konkurrens i och med det fria vårdvalet. Dessa kostnader och denna 

konkurrens ställer krav på hälsocentralerna att de ska vara kostnadseffektiva. Det 

innebär enligt Achabal et al., (1984, s. 114) att organisationen utnyttjar sina resurser på 

bästa möjliga sätt i enlighet med en given strategi. En annan definition görs av Grönroos 

och Ojasalo (2004, s. 415) som beskriver det som input i förhållande till output. Även 

Kumbhakar (2010, s. 1641) är inne på samma linje och hävdar att kostnadseffektiviteten 

handlar om vad som åstadkommits med en given mängd resurser. Det är således 

uppenbart att kostnadseffektivitet på ett eller annat sätt sätter det som förbrukas i 

relation till det som produceras. En hälsocentral måste därmed ta tillvara på sina 

resurser och göra det bästa de kan i och med de ökande kostnaderna och den ökade 

konkurrensen. 

 

För att ta tillvara på sina resurser fordras att verksamheten är medveten om sina 

kostnader. Medvetenheten om kostnaderna kan först uppnås då man har förståelse för 

verksamheten och vart kostnaderna kan tänkas uppstå. Ett användbart tillvägagångssätt i 

det sammanhanget är activity based costing (ABC). ABC är ett kostnadssystem där de 

aktiviteter som finns i organisationen är centrala. Cooper och Kaplan (1988a, s. 96) 

beskriver det som att så gott som alla aktiviteter i en organisation finns till för att bidra 

till det företaget producerar och levererar. Syftet med ABC är således att bryta ner 

organisationens arbetsprocess till aktiviteter och att dessa aktiviteter utgör basen för hur 

kostnaderna beräknas. Det gör att ABC ger större möjligheter till en uttömmande 

beräkning av kostnaderna än dess alternativ (Kim et al., 2011, s. 450; Lievens et al., 

2003, s. 523). Efter genomförd identifiering av aktiviteter samt kostnadsfördelning via 

ABC har man erhållit en grundlig genomgång av verksamheten och förståelse för var i 

verksamhetens kostnader alstras. Yereli (2009, s. 574) framhäver ABC som ett pålitligt 

kostnadssystem, vilket kan användas för att öka kostnadseffektiviteten utan att försaka 

kvaliteten på det som produceras. På samma sätt argumenterar Tsai et al. (2011, s. 

7276) att ABC kan generera en bra bild över kostnaderna. Nolan (2004, s. 22) hävdar att 

denna information är användbar vid strategiska beslut inom organisationen. 

 

Från första början introducerades ABC enbart i tillverkningsindustrin. På senare tid har 

emellertid modellens tillämpningsmöjligheter spridit sig till andra områden. Chea 

(2011, s. 9) hävdar att tjänsteindustrin anammat de tankegångar som symboliserar ABC 

och ger sjukvården som ett exempel på en tjänsteorganisation där ABC bedöms 

passande. ABC inom sjukvården har även förekommit i tidigare forskning. I en studie 

av Dugel och Tong (2011) framhävs ABC som ett verktyg för vården vid jämförelser 
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mellan olika behandlingsmetoder och som förtjänstfullt kan användas tillsammans med 

läkarnas expertis. Ett annat användningsområde för ABC inom sjukvården är till 

simuleringar av olika inköpsbeslut. I en studie av Lievens et al. (2003) undersöks 

huruvida en uppgradering till mer avancerade (och dyrare) maskiner leder till lägre 

kostnader. Emellertid är det främst sjukhusen som applicerat och använt sig av ABC 

vilket lämnar övriga områden outforskade gällande ABC. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
Sjukvården i stort belastas idag av faktorer såsom en åldrande befolkning, fler komplexa 

sjukdomsfall samt ökat antal vårdtillfällen för psykisk ohälsa. Dessa faktorer leder till 

fler behandlingstillfällen och därmed i förlängningen till ökade kostnader. Kumbhakar 

(2010, s. 1641) hävdar att dessa ökade kostnader för sjukvården har fått till följd att 

resurserna har stramats åt och då dessa resurser finns i begränsad mängd har det blivit 

allt viktigare att fokus läggs på att resurserna används på ett effektivare sätt. 

 

I och med att hälsocentralerna anses påverka på hur hela sjukvården presterar i termer 

av exempelvis effektivitet (Beckman & Anell, 2013, s. 1; OECD, 2010, s. 7), lyfts 

hälsocentralerna fram som ett relevant område att forska kring. Det påstås att patienter 

kan slippa att uppsöka sjukhus i onödan om hälsocentralerna är av god kvalitet (OECD, 

2010, s. 7; Nolan, 2011, s. 979). Det finns således en möjlighet att effektiva 

hälsocentraler kan bidra till att lösa de problem som finns inom sjukvården i stort. 

Emellertid har hälsocentralerna också själva intressanta aspekter som indikerar 

aktualitet och relevans för forskning. För några år sedan infördes det fria vårdvalet i 

syfte att göra det möjligt för befolkningen att välja hälsocentral. Införandet förväntades 

bidra till att hälsocentralerna skulle förbättras genom att visa upp en bättre kvalitet och 

effektivitet för att inte bli utan patienter. Det ansågs att friheten att själv välja 

hälsocentral, i samband med att hälsocentralerna utsattes för konkurrens, skulle leda till 

ökad kostnadseffektivitet för hälsocentralerna (Myndigheten för vårdanalys, 2014, s. 

17). Att vissa hälsocentraler haft det tufft under dessa förhållanden är tydligt i och med 

att hälsocentraler har gått i konkurs efter vårdvalets införande. De ökade kostnaderna 

och konkurrensen gör det därmed relevant att studera hälsocentraler. 

 

För att bli effektivare och prestera bättre måste hälsocentralerna vara medvetna om sina 

kostnader. Hälsocentralerna behöver veta var i verksamheten kostnaderna alstras och 

vilka kostnadsposter som kan reduceras. I tidigare forskning har det föreslagits att ABC 

inom hälso- och sjukvården är en pålitlig metod för att bli mer medvetna om 

kostnaderna (Yereli, 2009, s. 574). Vidare hävdar Paulus et al. (2002, s. 30) att 

kostnadsinformationen vid tillämpning av ABC-modellen inom detta område kan 

användas som underlag för organisationsutveckling. Samtidigt hävdar Lawson (2005, s. 

79) att det är tidskrävande och kostsamt att samla in data, vilket talar emot användning 

av ABC inom hälso- och sjukvården. Denna tvetydighet finner vi intressant att studera 

och Federowicz et al. (2010, s. 86) hävdar att det finns ett behov av mer forskning kring 

användandet av ABC inom hälso- och sjukvården. Vid forskning om ABC inom detta 

område har det främst fokuserats på sjukhus (Eriksen et al., 2011; Goldberg & Kosinski, 

2011) medan andra områden i stor utsträckning saknar forskning. Ett exempel på ett 

område som saknar forskning är hälsocentraler. En granskning av tillgänglig litteratur 

gällande ABC på hälsocentraler bekräftar denna avsaknad av forskning, då ingen 

vetenskaplig artikel identifierats inom området. Emellertid identifierades en tidigare 

studentuppsats av Claesson och Lindberg (2011) om ABC på hälsocentraler i 
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Västerbottens Läns Landsting. Syftet med studien var att använda ABC vid beräkning 

av kostnader för 12 hälsocentraler och sedan jämföra kostnaderna mellan 

hälsocentralerna, och inte att utveckla en ABC-modell. 

 

Mot bakgrund av fört resonemang framträder ett forskningsgap. Forskningsgapet består 

dels av att det i dagsläget inte finns någon ABC-modell för hälsocentraler, dels av att 

ingen forskning bedrivits kring hur lämplig ABC-modellen är för hälsocentraler. 

Tidigare forskning har berört dessa delar för andra områden inom hälso- och 

sjukvården, dock ej för hälsocentraler. Vi anser att rådande teori kring användningen av 

ABC inom hälso- och sjukvården kan utvidgas genom att undersöka ABC för 

hälsocentraler. Studiens teoretiska bidrag är därigenom att utveckla en ABC-modell för 

att kartlägga kostnaderna på hälsocentraler samt identifiera implikationer som kan 

föreligga vid utvecklandet av en sådan modell. Dessa bidrag till litteraturen ger en 

utökad kunskap om ABC inom hälso- och sjukvården i Sverige. 

 

1.3 Forskningsfråga 
Mot bakgrund av hälsocentralernas kostnadsproblematik och att ABC anses vara en 

möjlig metod för att lösa sådana problem formuleras följande forskningsfråga: 

 

Hur kan en ABC-modell utvecklas till att kunna kartlägga kostnaderna vid en 

hälsocentral? 

 

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien var att förstå verksamheten på hälsocentralerna, dels för att kunna 

utveckla en ABC-modell för beräkning av kostnader, dels för att identifiera 

implikationer som 

kan föreligga vid utvecklandet av ABC-modellen. 

 

 

1.5 Samverkan med NLL 
Vid utvecklingen av ABC-modellen har vi samarbetat med NLL och fem hälsocentraler 

inom deras region. Detta val kommer redogöras för mer ingående under rubriken 5.1 

Urval. Vi finner det viktigt för läsarens förståelse av de val vi gör framöver i studien att 

redan här presentera detta urval. 
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2. TEORETISK METOD 
_______________________________________________ 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av ämnesvalet för studien. Vidare redogörs för 

författarnas förförståelse samt studiens perspektiv. Kapitlet består därefter av 

vetenskapliga utgångspunkter där denna studie utgår från konstruktionism, hermeneutik 

och det induktiva angreppssättet. Därefter redogörs för valet av olika metoder i studien. 

Slutligen innefattar detta kapitel hur informationsökningen har gått till samt kritik till 

källorna. 

 

 

2.1 Ämnesval 
Under studietiden vid ett universitet genomför man som student ett flertal kurser. Några 

passerar i periferin medan andra fångar intresset och skapar ett bestående intryck. Ett 

exempel ur den senare kategorin är för författarna kursen Advanced management 

accounting. Den handlar om ekonomistyrning där ABC-modellen ingår som ett 

delmoment. Vårt intresse av ABC-modellen skapades i och med den kursen (bland 

annat via en större uppgift om ett tjänsteföretag). Det intressanta med modellen är dess 

möjligheter att fördela kostnader på ett uttömmande sätt för att öka en organisations 

kostnadsmedvetenhet. ABC-modellen har vanligtvis använts för kalkylering av 

kostnader inom tillverkningsindustrin men dess potentiella användningsområden utökas 

ständigt. Detta är något vi finner intressant och vill fördjupa oss i. Att använda ett 

beprövat verktyg på nya sätt och i nya sammanhang är ett bra sätt att arbeta för att driva 

utvecklingen framåt och förbättras. 

 

Vid studier av ett ämne är det intressant att göra det i ett sammanhang där ämnet har 

stor aktualitet och relevans. Valet att studera ABC-modellen inom hälsocentraler har sin 

grund i att sjukvården ses som ett potentiellt ämnesområde mot bakgrund till 

förändringarna som skett de senaste åren. Därtill har ett antal nya reformer tillkommit, 

varvid ett ökat fokus på effektivitet och medvetenhet om kostnaderna alltmer har blivit 

vardag. Att studera ABC-modellens potential i ett sådant sammanhang är således 

intressant och kan göra skillnad för organisationerna själva. I och med valet av ämne för 

denna studie är förhoppningen att kunna bidra med en modell som kan användas för att 

öka medvetenheten om kostnaderna för de alltmer effektivitets- och 

kostnadsfokuserande hälsocentralerna. 

 

 

2.2 Förförståelse 
Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 76) är det viktigt att redogöra för läsaren vilken 

förförståelse forskarna har eftersom detta kan påverka studien. Förförståelse kan delas i 

en praktisk och en teoretisk förförståelse, varvid den praktiska motsvarar forskarens 

personliga erfarenheter, och den teoretiska kan framställs från forskarens utbildning 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). 

Den teoretiska förförståelsen författarna har kommer främst från 

universitetsutbildningen. Båda två studerar Civilekonomprogrammet, med inriktning 

mot redovisning, vid Umeå Universitet. Detta medför att vi har liknande teoretiska 

kunskaper. Författarna har fått kunskap om ABC-modellen via universitetskurserna 

Ekonomistyrning 7,5 hp. och Advanced Management Accounting 7,5 hp, varvid den 
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sistnämnda kursen inkluderade användning av en ABC-modell. Då kursen var aktuell 

för endast fyra månader sedan kan detta gynna studien i och med att dessa kunskaper 

ligger färskt i minnet. Utifrån Civilekonomprogrammet har vi goda kunskaper inom 

redovisning samt yrkeserfarenheter i form av praktik och extrajobb. Dessa nämnda 

kunskaper kan vara positiva att inneha ur den aspekten att en del av studiens 

datainsamling består av att studera årsbokslut och intern verksamhetsdata från NLL.  

Gällande den praktiska förförståelsen har ingen av författarna någon tidigare 

yrkeserfarenhet av sjukvården. Däremot är båda två uppväxta i Sverige och har därmed 

varit i kontakt med hälsocentraler. Dessa erfarenheter kan påverka studien positivt, då 

det ger en viss insikt i vilka yrkesgrupper som kan finnas på hälsocentralen. Denna 

insikt kan vara användbar vid studiens utvecklande av ABC-modellen. 

Utifrån redogörelsen ovan har författarna en begränsad förförståelse för 

hälsocentralernas verksamhet. Detta är något som måste beaktas. För att motverka detta 

har vi tagit del av tidigare forskning och litteratur. Författarnas initialt begränsade 

kunskaper för hälsocentralernas verksamhet kan vara positivt i den bemärkelsen att 

verksamheten kan ses med öppna ögon, utan några värderingar. Detta kan vara en fördel 

då man vid ABC bryter ner arbetsprocesserna till enskilda arbetsmoment. Om de som 

dagligen arbetar i verksamheten utför denna nedbrytning av arbetsprocessen är det 

möjligt att relevanta arbetsmoment förbises.  

 

 

2.3 Studiens perspektiv 
I en studie är det nödvändigt att välja ett perspektiv från vilket författarna utgår. 

Perspektivet för en studie kan likställas med den infallvinkel forskaren kommer ha vid 

arbetet med undersökningen (Alver & Öyen, 1998, s. 53). Halvorsen (1992, s. 37) gör 

en annan liknelse och menar att perspektivet väljer ut vilka glasögon forskarna ser 

verkligheten genom. Perspektivet kan i och med detta vägleda forskaren till, för studien, 

bra beslut i de fall då oklarheter uppstår kring hur undersökningen bör utformas. Det är 

av vikt att redogöra för det intagna perspektivet i vår studie för att inga tvivel ska uppstå 

för läsaren om den infallsvinkel författarna har i studien, vilket vi anser möjliggör en 

bättre förståelse av studien. 

 

I enlighet med studiens forskningsfråga och syfte utvecklas en ABC-modell för att 

kartlägga kostnader, varvid perspektivet i denna studie anses vara utifrån 

hälsocentralernas synvinkel, mer specifikt hälsocentralernas ledning med det 

ekonomiska ansvaret. Med studien vill vi undersöka och utveckla en ABC-modell som 

fokuserar på att kartlägga kostnaderna utifrån hälsocentralers arbetsprocesser. 

 

Emellertid kan hälsocentraler ha andra intressenter som skulle vara intresserade av 

denna modell, exempelvis patienter, och att perspektivet skulle kunna vara baserat på 

dessa. Dock är dessa intressenter främst intresserade av andra aspekter på 

hälsocentralens arbete än medvetenheten av kostnaderna (exempelvis kvaliteten på 

vården) vilket gör att deras perspektiv inte är lämpligt för denna studie, utifrån studiens 

forskningsfråga. 
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2.4 Vetenskapliga utgångspunkter 
2.4.1 Verklighetssyn 

En studie kan präglas av antingen objektivism eller konstruktionism. Båda är exempel på 

ontologiska ståndpunkter och handlar enligt Bryman (2011, s. 35) om hur vi uppfattar 

verkligheten. En objektivistisk verklighetssyn frikopplar de sociala företeelserna och 

dess betydelse från de sociala aktörerna medan den konstruktionistiska verklighetssynen 

innebär att de sociala företeelserna skapas av de sociala aktörerna och är något som 

ständigt revideras (Bryman, 2011, s. 36-37). Objektivismen kan med andra ord förklaras 

genom att det man undersöker är förutbestämt och inte kan påverkas av de man 

undersöker, till skillnad mot inom konstruktionismen där de man undersöker är med och 

påverkar det som undersöks. 

 

Studien antar en konstruktionistisk verklighetssyn i enlighet med studiens syfte att 

utveckla en ABC-modell. I och med utvecklandet av modellen krävs god kännedom om 

den specifika verksamheten. I ett sådant sammanhang är det viktigt att de sociala 

aktörerna är med och skapar de sociala företeelserna, dvs. att vi som författare 

tillsammans med forskningsobjekten skapar det som studien undersöker. På förhand är 

det således viktigt att inte ha alltför specificerade ramar för de svar vi som författare är 

ute efter. I och med att hälsocentralernas verksamhet kan se olika ut och drivas på olika 

sätt är det viktigt att vara öppen angående ramarna för deras svar. Detta för att inte 

potentiellt viktiga delar av verksamheten undgår att fångas upp. Som synes leder 

resonemanget ovan fram till att denna studie antar en konstruktionistisk verklighetssyn. 

 

2.4.2 Kunskapssyn 

Kunskapssyn benämns med ett annat begrepp epistemologi och handlar om vad som är 

och kan betraktas som kunskap inom ett område (Bryman & Bell, 2013, s. 35). 

Vanligtvis förekommer två huvudsakliga synsätt inom epistemologin, nämligen 

hermeneutik och positivism. Hermeneutik kan beskrivas som tolkningslära medan 

positivismen står för förklaringar istället för tolkningar (Patel & Davidsson, 2011, s. 28-

29). 

 

För att uppfylla studiens syfte krävs en förståelse för hälsocentralernas verksamhet och 

tolkning av deras tillvägagångssätt i det dagliga arbetet. I och med detta fokus på 

förståelse och tolkning kan konstateras att studien ser på kunskap utifrån det 

hermeneutiska synsättet. Den tolkning och förståelse som genereras i studien baseras på 

kunskapen från personer som har yrkeserfarenhet inom hälsocentraler och som har goda 

kunskaper om organisationen. Dessa personer ombeds beskriva och berätta om 

verksamheten varvid vi som författare väver samman de olika respondenternas svar och 

tolkar materialet för att utöka förståelsen för verksamheten och deras arbetsprocesser.  

 

Vid ett hermeneutiskt förfarande, som är fallet i studien, är det relevant att nämna 

förförståelsen. Respondenternas svar kan påverkas av forskarnas kunskap om ämnet, 

vilken kan speglas i frågorna som ställs, och Patel och Davidsson (2011, s. 29) påstår att 

vid tolkning och förståelse av forskningsobjektet är den förförståelse som forskaren har 

en tillgång. Författarnas begränsade förförståelse i studien kan bidra till att se 

verksamheten med öppna ögon, utifrån ett annat synsätt. Respondenternas svar kan 

bidra till att vi skapar oss en förståelse om verksamheten på hälsocentralerna och de 

olika arbetsprocesser som utgör grunden för studiens ABC-modell. Detta synsätt kan 

vara bra i avseende till att fånga upp arbetsmomenten. Risk kan finnas att personer som 
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arbetar dagligen i verksamheten kan ta denna arbetsprocess för givet och därmed förbise 

viktiga moment. 

 

Alternativet till en hermeneutisk kunskapssyn är en positivistisk syn på kunskap. 

Bryman (1997, s. 24) hävdar att positivismen innebär att vid studier av 

samhällsvetenskapen är de naturvetenskapliga metoderna och tillvägagångssätten 

lämpliga. Vidare betraktas giltig kunskap som de företeelser som är möjliga att 

observera, dvs. tillgängliga för sinnena (Bryman, 1997, s. 24). Patel och Davidsson 

(2011, s. 27) hävdar att en positivistisk kunskapssyn förutsätter att forskaren står i en 

yttre relation till forskningsobjektet och ska inte på något sätt påverka 

forskningsresultatet. I studien är detta inte möjligt då förståelsen vi strävar efter och den 

modell förståelsen ämnar leda fram till är beroende av våra och respondenternas 

subjektiva tankar. Dessa tankar är subjektiva i det hänseendet att utformningen av 

datainsamlingen baseras på vår förförståelse och respondenternas tankar kan betraktas 

som subjektiva då de vid datainsamlingen kan ha påverkats av vetskapen om vår studie 

och därmed modifierar sina svar utifrån det. 

 

2.4.3 Angreppssätt 

Merriam (1994, s. 33) beskriver angreppssätten utifrån två perspektiv; det induktiva och 

det deduktiva. Det induktiva angreppssättet kännetecknas som “upptäckarnas värld”, 

med syfte att från studiens resultat utarbeta en ny teori. I motsats till det induktiva 

angreppssättet hävdar Bryman (2011, s. 26-27) att det deduktiva angreppssättet kan 

beskrivas som “bevisandets väg”, med har utgångspunkt från befintliga teorier och 

utifrån teorierna skapar forskarna en eller flera hypoteser i studien, som därefter ska 

testas gentemot empirin. Hypoteserna kommer därefter bekräftas eller förkastas. 

 

Utvecklandet av ABC-modellen grundas på studiens empiri och det anser vi tyder för att 

studien utgår från det induktiva angreppssättet. I tidigare forskning saknas en ABC-

modell för hälsocentraler vilket omöjliggör ett angreppsätt där man ämnar verifiera och 

bekräfta en modell. Således framträder det induktiva angreppsättet i och med att studien 

utvecklar en ABC-modell utifrån studiens datainsamling. 

 

Studien har emellertid inslag av det deduktiva angreppssättet i avseende till den 

teoretiska referensramen. Denna teoretiska referensram består av att vi har studerat hur 

företag har applicerat ABC i sin organisation, varvid vi har använt oss av tidigare 

studier och forskning, med avseende till att skapa en bättre förståelse för hur 

konstruktionen av en ABC-modell kan gå till. Studien kommer således att utgå från 

ABC-teorins grundstenar men använda studiens empiri för att utveckla en skräddarsydd 

ABC-modell för hälsocentraler. Som nämnts i ovanstående stycke finns det inte någon 

tidigare ABC-modell till hälsocentraler som kan jämföras gentemot, vilket det 

deduktiva angreppssättet förespråkar. Därmed anses det induktiva angreppsättet bättre 

lämpat för studien än det deduktiva. 

 

 

2.5 Val av metod 
Kvalitativ och kvantitativ metod är på många sätt olika. Ett vanligt sätt att beskriva 

skillnaden mellan metoderna är enligt Merriam (1994, s. 31) att den kvalitativa metoden 

utgår från att det finns många verkligheter som forskare behöver tolka istället för att 

mäta, medan den kvantitativa metoden bygger på att verkligheten är konstant och 

objektiv och att det därmed är mätning som är i fokus snarare än tolkning.  
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Den kvalitativa forskningen fokuserar med andra ord på att tolka verkligheten. En viktig 

del i det är närheten till forskningsobjektet och Holme och Solvang (1997, s. 92) hävdar 

att denna närhet är huvuddraget inom den kvalitativa forskningen. Det kan ta sig uttryck 

i att forskarna arbetar direkt eller delvis tillsammans med objekten i undersökningen 

(Grönmo, 2006, s. 134). Sammanhörande med närheten är flexibiliteten. I och med att 

forskarna befinner sig nära forskningsobjektet, finns möjligheten till att vara flexibel 

och ändra upplägget allt eftersom. Grönmo (2006, s. 134) menar att flexibiliteten visar 

sig i form av att forskaren kan anpassa frågor och dylikt utifrån olika enheter i 

undersökningen. Denna flexibilitet innebär, i kombination med att forskaren vid 

kvalitativ forskning intresserar sig för det unika och eventuellt avvikande (Holme & 

Solvang, 1997, s. 78), att generaliserbarheten vid kvalitativ forskning är begränsad. 

 

Kvantitativ forskning har andra attribut än kvalitativ forskning. Närheten till 

forskningsobjektet är inte lika framträdande som hos kvalitativ forskning utan 

undersökningen genomförs utan att forskaren tar till sig av intryck från respondenterna 

och frågorna är bestämda på förhand samt ändras inte under studiens gång (Holme & 

Solvang, 1997, s. 82; Grönmo, 2006, s. 134). Bryman (1997, s. 114) påstår att kontakten 

mellan forskare och undersökningsobjekt vid kvantitativa metoder till och med kan vara 

obefintlig. Att på förhand ha bestämt frågorna och inte ändrar de under undersökningens 

gång gör resultaten vid den kvantitativa metoden generaliserbara. Holme och Solvang 

(1997, s. 81) menar att generaliserbarheten är en styrka i den kvantitativa metoden. 

Styrkan består främst i att med hjälp av standardiseringen kan göra statistiska analyser 

och det är en av de viktigaste anledningarna till att datamaterialet vid kvantitativa 

undersökningar uttrycks i siffror (Grönmo, 2006, s. 134). Just siffror är väldigt 

signifikativt för kvantitativa metoder till skillnad mot kvalitativa metoder, där det är 

orden som är i fokus (Holme & Solvang, 1997, s. 76). 

 

För att öka förståelsen för de båda metoderna kan exempel på olika sätt att samla in 

information på lyftas fram. Bryman (1997, s. 8) menar att surveyundersökningar och 

experimentella studier är exempel på metoder inom kvantitativ forskning medan 

kvalitativ forskning exemplifieras av deltagande observation och ostrukturerade 

djupintervjuer. 

 

2.5.1 Fallstudie 

Vid utvecklandet av en ABC-modell måste man ta hänsyn till varje organisations 

specifika attribut och egenskaper. En viss aktivitet kan vara given i en viss organisation 

medan den är irrelevant i en annan. Därmed har studier gällande införandet av ABC i 

organisationer vanligtvis karaktären av fallstudier (Rezaie et al., 2008; Ratnatunga et 

al., 2012), vilket innebär att undersökningen endast kommer innefattas på en 

analysenhet (Grönmo, 2006, s. 96). Merriam (1994, s. 24) anger en viss elev, en viss 

klass eller en viss skola som exempel på sådana analysenheter. Samtidigt hävdar 

Grönmo (2006, s. 96) att fallstudier kan göras på komplexa enheter varvid en mängd 

underenheter (t.ex. aktörer) existerar och att forskaren då kan göra strategiska val. 

Studien ämnar utveckla en ABC-modell som kan användas av flera hälsocentraler i 

Sverige. Därmed undersöks i studien ett flertal olika aktörer (hälsocentraler) för att 

undvika att en viss hälsocentrals särdrag lyfts fram. Således utvecklas ABC-modellen 

utifrån de karaktärsdrag som är mest framträdande i syfte att modellen ska kunna 

användas av flera hälsocentraler i Sverige. Detta synsätt kan till viss del anses oförenligt 

med vad som definieras som en fallstudie av Merriam (1994, s. 24), men samtidigt kan 
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studien betraktas som en fallstudie i och med dess så tydligt inriktade fokus på en viss 

typ av verksamhet. 

 

Vidare överensstämmer vårt synsätt gällande studien med vad Grönmo (2006, s. 96) och 

Merriam (1994, s. 24) hävdar, nämligen att tanken bakom fallstudier är att gå på djupet 

och skaffa sig information kring något som forskarna anser är relevant. I denna studie 

finner vi ABC för hälsocentraler intressant att studera då det saknas forskning som 

kombinerar dessa områden. Intresset för företeelsen ABC inom hälsocentraler i 

kombination med vikten av att anpassa ABC till den specifika typen av organisation 

innebär att en fallstudie är lämplig för att uppfylla syftet i denna studie. 

 

Merriam (1994, s. 24) påstår att det inte finns några givna metoder för insamling och 

analys av information inom fallstudier, utan att allt från tester till intervjuer kan 

användas. Grönmo (2006, s. 96) bekräftar detta genom att hävda att vid en fallstudie kan 

forskaren använda sig av både kvalitativa och kvantitativa ansatser. 

 

2.5.2 Olika metoder 

I och med karaktären av en fallstudie framstår det som passande att använda mer än en 

metod för att besvara forskningsfrågan. Detta tillvägagångssätt kan liknas vid det 

Grönmo (2006, s. 62) benämner som metodtriangulering. Exempel på olika 

datainsamlingsmetoder kan vara enkäter, intervjuer eller bearbetning av dokument. 

Grönmo (2006, s. 37) hävdar vidare att kvalitativ och kvantitativ metod med fördel kan 

kombineras i samhällsvetenskapliga studier i och med att de kompletterar varandra. 

Holme och Solvang (1997, s. 86) instämmer med Grönmo och påstår dessutom att 

användandet av olika metoder kan stärka trovärdigheten i analysresultaten. 

Metodtrianguleringen är möjlig tack vare att studien kombinerar ett flertal 

datainsamlingsmetoder som på olika sätt kompletterar varandra. Nedan följer en 

redogörelse för vilka de olika metoderna är som används i studien och på vilket sätt de 

bidrar till att besvara forskningsfrågan. 

Den kvalitativa metoden i studien utgörs av intervjuer med personer som har en 

övergripande position inom verksamheterna. Vi anser att dessa personer har goda 

kunskaper om organisationen, vilket kan bidra till att ge en bättre överblick för 

verksamheten som helhet och även skapa en inledande förståelse om verksamhetens 

mer ingående delar. Vi har valt intervjuer som tillvägagångssätt i avseende att vi vill 

erhålla kunskap om arbetsprocesserna för hälsocentraler och menar att intervjuer är det 

bästa sättet för att uppnå detta. Denna kunskap är viktig att erhålla för att kunna besvara 

forskningsfrågan. 

Utöver den kvalitativa datan i form av intervjuer, förekommer också kvantitativ data. 

Denna kvantitativa data består av årsbokslut och intern verksamhetsdata för 

hälsocentralerna, som för det första bidrar till att ge en översiktlig bild av verksamheten. 

Denna bild är behjälplig vid konstruerandet av frågor till studiens intervjuer. För det 

andra bidrar årsboksluten till att skapa förståelse för kostnadsstrukturen. Tillsammans 

med den interna verksamhetsdatan är dessa nödvändiga verktyg vid utvecklandet av 

centrala delar i ABC-modellen. Detta är i enlighet med Grönmo (2006, s. 137) som 

påstår att dokument kan utgöra kompletterande data i undersökningen, exempelvis 

statistiska översikter över verksamheten. 
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Utöver dessa två metoder konstrueras även frågeformulär till de anställda för att erhålla 

en detaljrik information om arbetsmoment och tidsåtgången för dessa arbetsmoment. 

Frågeformulären är riktade mot personal som arbetar i den dagliga verksamheten på 

hälsocentralerna, exempelvis läkare, för att få en bredare bild av verksamheten. 

 

Att på detta sätt kombinera forskningsmetoder och datainsamlingsmetoder har sina 

fördelar. Merriam (1994, s. 85) påstår att man i och med en kombination av metoder likt 

denna eliminerar nackdelarna med de olika metoderna då den ena metodens svagheter 

ofta är den andra metodens styrkor. En annan fördel är att metoderna kan bekräfta 

varandra. Grönmo (2006, s. 63) hävdar att olika analyser som gjorts utifrån olika 

metoder men som kommer fram till samma sak, gör att resultatet är pålitligt. I denna 

studie kompletteras metoderna genom att det kvantitativa inslaget i form av 

årsboksluten och intern verksamhetsdata ger en översikt, vilken den kvalitativa metoden 

sedan har som utgångspunkt. Den svaghet årsboksluten och den interna 

verksamhetsdatan har i form av otillräcklig beskrivning av verksamheten vägs upp av 

intervjuernas djupgående inblick i vad som görs på en hälsocentral, i enlighet med 

resonemanget om svagheter och styrkor ovan. Vidare kompletteras slutligen 

undersökningen av frågeformulär som bekräftar viktiga delar från intervjuerna samt 

fångar upp detaljer gällande tidåtgång för olika arbetsprocesser. Det finns således 

fördelar med att använda olika metoder i studien. 

 

Sammanfattningsvis, i och med att syftet med studien är att utveckla en ABC-modell till 

hälsocentraler samt redogöra för implikationer vid utvecklandet av modellen ställs höga 

krav på metodvalet. Utvecklandet av en ABC-modell kräver tillgång till olika typer av 

information och Börjesson (1994, s. 83) visar på att kvalitativa metoder likväl som 

kvantitativa metoder kan användas vid ABC, varvid vi anser det vara lämpligt att 

använda sig av dessa olika metoder för att uppfylla syftet. Börjesson (1994, s. 84) påstår 

vidare att kvalitativa och kvantitativa metoder vid insamling av aktivitetsinformation 

kompletterar varandra, vilket ytterligare styrker valet att använda olika metoder. 

Poängteras bör emellertid att den metod som har störst plats i studien är kvalitativ 

metod, då det är den metoden som främst bidrar till förståelsen av verksamheten och 

identifiering av de olika delarna av ABC. 

 

 

2.6 Litteratursökning 
Hart (2001, s. 2-3) hävdar att litteratursökning är betydelsefullt för en studie. Det är 

viktigt att göra en grundläggande litteratursökning i avseende till att finna relevanta 

forskningsgap till studien och även för att få goda kunskaper om olika 

forskningsmetoder (Hart, 2001, s. 2-3). 

 

För att hitta relevant information till studien angående ABC-modellen har vi använt oss 

av Umeå Universitetsbiblioteks följande databaser: Business Source Premier, Emerald 

Business och Emerald Journals. Dessa databaser innehåller artiklar inom det 

företagsekonomiska ämnet. Vår litteratursökning efter akademiska artiklar har, förutom 

nämnda databaser, även kompletterats av Umeå Universitetsbibliotekets egen sökmotor. 

Denna sökmotor har främst använts i avseende för att hitta relevanta artiklar inom 

hälso- och sjukvårdsområdet. Det har dock varit problematiskt att finna artiklar kring 

forskning av ABC inom vårt valda ämnesområde, hälsocentraler. Vi har därför 

kompletterat med forskning kring användandet av ABC inom hälso- och sjukvården. 
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Vid sökning efter relevanta artiklar i dessa databaser kring ABC-modellen och den 

svenska sjukvården har vi bland annat använt oss av följande sökord: cost efficiency; 

effectiveness; activity based costing system; cost drivers + activity based costing, cost 

objects + activity based costing, cost management; cost accounting; cost allocation; 

swedish health care; health care efficiency; primary care. 

 

 

2.7 Källkritik 
Ejvegård (2009, s. 71-73) hävdar att författarna bör vara kritiska till valet av källor som 

används i studien, då informationen kan förändras radikalt beroende på vilken källa som 

används. Vidare argumenteras att valet av källor bör ha sin utgångspunkt från fyra 

kriterier: Äkthet-, oberoende-, färskhet- och samtidighetskravet. 

 

Äkthetskravet förespråkar att källorna innehåller rätt information och inte är förfalskad 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 223). De vetenskapliga artiklarna vi har refererat till i 

denna studie är peer reviewed.  Peer reviewed innebär att artiklarna har blivit granskade 

av andra forskare inom ämnesområdet innan de har blivit publicerade. Detta är en 

lämplig utgångspunkt för att hitta källor som innehåller relevant information av hög 

kvalitet, som således bidrar till att öka studiens trovärdighet och pålitlighet.  

 

Ejvegård (2009, s. 71) beskriver oberoendekravet som att författarna säkerställer vilken 

slags källa som används i studien. Om källorna är av primär- eller sekundär karaktär. 

Detta argumenterar Ejvegård (2009, s. 71) att källorna kan säkerställas genom att 

kontrollera vilka forskare som har skrivit artikeln. I teorikapitelet används till stor 

utsträckning böcker och akademiska artiklar från forskarna Cooper och Kaplan, vilka är 

grundarna till ABC-modellen. I flertalet artiklar, angående ABC-modellen, har 

refererats till boken Cost & Effect (av Cooper och Kaplan) vilket indikerar på att denna 

bok är etablerad och innehåller tydlig forskningsinriktning med relevant information. Vi 

har även kompletterat Cooper och Kaplan med akademiska artiklar från andra forskare 

för att redogöra ABC utifrån ett annat perspektiv. Vidare har studien använt 

internetkällor såsom Statistiska Centralbyrån, Sveriges Kommuner och Landsting, 

Sveriges Läkarförbund, Norrbottens Läns Landsting, Socialstyrelsen, Regeringskansliet 

samt Myndigheten för vårdanalys. Dessa källor är konstruerade av myndigheter i 

Sverige, vilket indikerar att källorna innehåller relevant information med pålitligt 

underlag och av god kvalitet.  

 

Färskhetskravet förespråkar att författarna bör använda sig av nyare källor för att få 

erhålla ny fakta (Ejvegård, 2009, s. 72). Detta färskhetskrav har vi haft i åtanke vid val 

av artiklar, vi har strävat efter att välja artiklar som har blivit publicerade inom de 

närmaste åren, i avseende med att få nyare information kring forskningens utveckling. I 

vissa delar av studien har vi medvetet valt att använda källor med äldre karaktär som är 

publicerade vid slutet av 1980-talet. Dessa källor berör ABC och då ABC 

introducerades vid denna tidpunkt är syftet med användandet av dessa källor att 

beskriva ABC som det ursprungligen presenterades. Det anser vi minimerar riskerna för 

att redogöra för feltolkningar av informationen som kan ha skett under årens gång. För 

att bibehålla färskkravet har dessa äldre artiklar kompletterats med nyare artiklar inom 

ämnesområdet där vissa är publicerade 2013, vilket kan anses vara ett brett tidsspann. 

Vi anser dock inte att det har påverkat studien eftersom valet av de äldre artiklarna är då 

ABC-modellen introducerades på marknaden, medan artiklarna av nyare karaktär 

speglar hur forskningen har utvecklats genom åren.  



14 
 

 

Samtidighetskravet förespråkar att det är viktigt att beakta tidsperspektivet för källorna 

som används i studien. Materialet bör vara publicerat i närliggande tidsperiod som 

studien har genomförts, för annars kan trovärdigheten försämras (Ejvegård, 2009, s. 73). 

Vi anser att samtidighetskravet är uppfyllt då de artiklar som använts i studien har 

författats i nära anslutning till att studieresultaten insamlats. Viss förskjutning mellan 

insamlingen av data och publikationen av artikeln har identifierats men då detta är 

vanligt förekommande inom forskningen, i och med att en artikel ska bedömas och 

revideras innan publikation, ser vi inga problem med detta. 

 

Valet av litteratur till metodkapitlen har dels baserats på Uppsatsmanualen 

tillhandahållen av Handelshögskolan vid Umeå Universitet, enheten för 

företagsekonomi och dels baserat på metodböcker från tidigare uppsatser. Att några av 

de utvalda metodböckerna har ett flertal år på nacken är inte ett problem, då 

metodlitteratur generellt sett är bestående och inte förändras avsevärt.  
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3. DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN 
______________________________________________________________________ 
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en förståelse för hur den svenska sjukvården 

är uppbyggd. Vi kommer redogöra för hur landstingen i Sverige styrs. Vidare innefattar 

detta kapitel NLL och mer specifikt hälsocentralernas roll i landstinget. Vi kommer 

behandla vad hälsocentralernas huvudsakliga uppdrag är och hur ersättningen för 

hälsocentralerna erhålls. Avslutningsvis kommer vi att redogöra för vikten av att 

hälsocentralerna bör bli mer medvetna om sina kostnader. 

 

 

3.1 Sjukvården i allmänhet 
I Sverige är sjukvården till stor del offentligt finansierat och tillhandahållen (Beckman 

& Anell, 2013, s. 1). Sveriges Kommuner och Landsting ([SKL], 2013) anger att 

ungefär 70 procent av landstingens verksamhet finansieras av landstingsskatten. 

Landstingen är de organisationer som står för den svenska sjukvården och det finns 

totalt 21 landsting som själva kan bestämma hur vården i sitt eget landsting ska bedrivas 

(Johansson, 2014). Inom landstingen finns totalt sju universitetssjukhus (Anell et al., 

2012, s. 19), vars uppgift enligt Medin et al. 

(2010, s. 511) är att erbjuda specialiserade 

tjänster och bedriva medicinsk klinik med 

forskning och utbildning. Vidare finns inom 

landstingen cirka 70 sjukhus, utöver 

universitetssjukhus, ett flertal offentliga och 

privata tandläkare samt cirka 1 100 offentliga 

och privata hälsocentraler (Anell et al., 2012, 

s. 19). Landstingets främsta uppdrag är att 

tillgodose medborgarna med hälso- och 

sjukvård, tandvård samt kollektivtrafik och då 

ibland tillsammans med kommunerna (SKL, 

2014a). 

 

Enligt SKL (2013) styrs landstingen av 

politiker baserat på medborgarnas röster och 

valen sker vart fjärde år, samtidigt som valet 

till riksdagen. I och med att val sker mellan 

personer med olika politisk tillhörighet kan 

makten inom landstinget skifta. Dels kan det 

skifta mellan olika landsting, men även över 

tid inom ett och samma landsting. Mot 

bakgrund av att politikernas arbetsuppgifter 

består av att bestämma hur landstinget ska 

bedrivas, hur stor skatt medborgarna ska 

betala och hur mycket vården ska kosta (SKL, 

2013) kan valen ha stor betydelse då de olika 

partierna kan ha helt olika åsikter gällande 

dessa politiska frågor. I figur 1 till vänster 

visas fördelningen av makten inom 

landstingen i Sverige efter senaste valet, 

2010. 

Figur 1 - Fördelning av makten inom 

landstingen efter valet 2010. 

Källa: SKL, “310 val”, 2014b. 

Röd = Vänsterstyre 

Blå = Högerstyre 

Gul = Blocköverskridande styre 
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3.2 Norrbottens läns landsting 
Norrbottens Läns Landsting ([NLL], 2012) beskriver att “de viktigaste uppgifterna för 

landstinget är att sköta hälso- och sjukvården och tandvården och att stärka regionens 

tillväxt och utveckling”. Som en del i detta finns ett antal hälsocentraler. I dagsläget 

finns det 33 till antalet i Norrbotten och av dessa drivs 30 av landstinget själva, medan 3 

drivs av privata vårdgivare (NLL, 2014a). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 

menar att hälsocentralerna ska erbjuda den grundläggande vården, dvs. den vård där 

sjukhusens medicinska och tekniska resurser inte är nödvändiga. I Norrbotten regleras 

vad hälsocentralerna ska ägna sig åt i sin verksamhet genom beställningen. 

Beställningen innebär att hälsocentralerna ska uppfylla vissa givna krav som landstinget 

har bestämt (NLL, 2013b). Som nämnts beslutar landstingen många saker själva, utan 

inblandning av staten, och vad som ingår i beställningen är en av dessa saker.  

 

I Norrbottens Läns Landsting ges både de offentliga och de privata hälsocentralerna 

ersättning i form av vårdpeng samt läkemedelspeng (NLL, 2013b). Ersättningen 

fördelas utifrån olika parametrar som exempelvis antal listade patienter, patientens kön 

och ålder, socioekonomiska faktorer samt de besök som sker på hälsocentralerna (NLL, 

2013b). Inom hälsocentralerna och övrig sjukvård finns ett system som går under 

namnet DRG-systemet (Linna et al., 2010, s. 347). DRG-systemet är ett 

patientklassificeringssystem som delar in patienter i likartade grupper baserat på 

diagnos och resursförbrukning (Socialstyrelsen, 2014, s. 9). Landstingen använder 

DRG-systemet som bland annat budgetinstrument, underlag för anslagstilldelningen till 

sjukhusen eller som debiteringsunderlag för utförd vård (Socialstyrelsen, 2014, s. 7). 

Hälsocentralerna får således en del av sin ersättning baserad på dessa diagnosgrupper. 

Ersättningen till respektive hälsocentral delas ut från skattemedel. 

 

För en patient innebär ett besök på hälsocentralen att en patientavgift måste betalas. 

Patientavgiften fastställs av landstinget och gäller då samtliga hälsocentraler 

(Vårdguiden, 2013). I de fall patienten kontinuerligt besöker hälsocentralen (och andra 

vårdgivare) kan denne ha rätt till frikort (Vårdguiden 2013). Detta innebär för det första 

att patienten uppnått taket på 1 100 kr i patientavgifter under en tolvmånadersperiod, 

men även att all den kommande vården under den aktuella tolvmånadersperioden är 

avgiftsfri (Vårdguiden, 2013). Patienten ansvarar själv för att hålla reda på ifall denne 

har rätt till frikort, att ha med sig det vid besöken samt kunna visa upp de kvitton som 

berättigar till frikortet ifall man vid ett besök glömt kortet hemma eller tappat bort det 

(Vårdguiden, 2013). 

 

I detta avsnitt är det avslutningsvis viktigt att redogöra för vikten av att hälsocentralerna 

är medvetna om sina kostnader. För hälsocentraler som bedrivs i privat regi är konkurs 

ett potentiellt hot och de verksamheterna bör vara medvetna om sina kostnader för att 

undvika konkurs. Ett exempel på när driften av verksamheten resulterade i konkurs är 

den privata aktören Sensia. Det bolagets samtliga tre hälsocentraler i Norrbotten gick 

under juni 2013 i konkurs (Sensia, 2013). För de landstingsdrivna hälsocentralerna finns 

inte denna risk på samma sätt i och med att de drivs av landstinget och därmed omfattas 

av balanskravet. Detta innebär att hälsocentralerna inte ska ha mer kostnader än intäkter 

under ett verksamhetsår och att om så sker ska underskottet utjämnas under de 

kommande åren (NLL, 2014b, s. 37). Innebörden av balanskravet är att hälsocentralerna 

kan göra underskott ett år, men att detta måste täckas upp kommande år. Att de har krav 

på sig att hålla ekonomin i ordning, gör det viktigt för de landstingsdrivna 

hälsocentralerna att vara medvetna om kostnaderna i syfte att erbjuda bra vård till 
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befolkningen. Med medvetenhet om kostnaderna kan landstingets hälsocentraler styra 

verksamheterna på ett effektivt sätt och därmed erbjuda mer vård för pengarna som de 

erhåller från landstinget. 
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4. TEORETISK REFERENSRAM 
______________________________________________________________________ 

Syftet med detta kapitel är att skapa en utgångspunkt för studiens fortsatta inriktning. I 

kapitlet redogörs för vad ABC är och hur en utveckling av en modell kan gå till. 

Kapitlet inleds med att introducera ABC, följt av ett avsnitt om ABC inom sjukvården. 

Därefter följer en beskrivning av viktiga delar att ta i beaktning vid utvecklande av en 

ABC-modell i en organisation samt olika steg som kan föreligga då en ABC-modell ska 

utvecklas till hälsocentraler. Slutligen redogörs för svårigheter med ABC. Allra sist 

sammanfattas ABC genom presentation av att en modell som innehåller grundstenarna 

inom ABC. 

 

 

4.1 Introduktion av ABC 
Under 1980-talet skedde förändringar kring användandet av kalkylmetoder. De 

traditionella kalkylmetoderna som vanligtvis användes fram tills dess fick ett alternativ, 

ABC. Grundare till ABC är Robin Cooper och Robert S. Kaplan. Cooper och Kaplan 

(1988a, s. 96) ansåg att de traditionella kalkylmetoderna (volym-baserade 

kalkylmetoder) inte kunde visa produkters kostnader på ett tillfredsställande sätt. Ross 

(2004, s. 2) menar att detta beror på att kostnaderna vid användandet av de traditionella 

kalkylmetoderna fördelas med hjälp av lättillgängliga redovisningsdata, utan koppling 

till vad produkterna faktiskt förbrukar. Detta är något som ABC däremot tar fasta på. 

Baxendale och Dornbusch (2000, s. 67) hävdar att vid ABC utgår organisationen från 

kostnadsobjekten, som vanligtvis motsvarar organisationens produkter eller tjänster. 

Inom ABC anses kostnadsobjektet ge upphov till aktiviteter, vilket vid användandet 

innebär att arbetsprocessen bryts ned till centrala arbetsmoment inom organisationen 

(Goldberg och Kosinski, 2011, s. 949). Vidare anses dessa aktiviteter förbruka 

organisationens resurser (Baxendale & Dornbusch, 2000, s. 67). Detta synsätt innebär 

att aktiviteterna är centrala vid ABC, till skillnad mot de traditionella kalkylmetoderna 

(Lievens et al., 2003, s. 523). Vidare påstår Lawson (2005, s. 93) att de traditionella 

kalkylmetoderna varken ger lika bra förståelse för en organisations verksamhet eller 

genererar användbar kostnadsinformation i samma utsträckning som ABC. I figur 2 

nedan visas en förenklad bild över skillnaderna mellan de traditionella kalkylmetoderna 

samt ABC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 - Traditionella kalkylmetoder vs. ABC 

Källa: Egen, baserad på Waters et al. (2001, s. 4) 
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Inom ABC fokuserar organisationen på uppkomsten till kostnaderna. För att ta reda på 

denna information hävdar Cooper och Kaplan (1998, s. 79) att organisationen bör 

reflektera kring följande frågor: 

 Vilka aktiviteter härrör till organisationen? 

 Vilka kostnader är relaterade till dessa aktiviteter? 

 Vad är syftet med dessa aktiviteter? 

 Hur stor mängd resurser kräver varje aktivitet för att framställa en produkt eller 

utföra en tjänst? 

 

Frågeställningarna ovan leder fram till att organisationen reflekterar över vilka 

kostnader som är relaterade till kostnadsobjektet, utifrån de aktiviteter som genomförs 

(Velmurugan, 2010, s. 6). Detta styrker aktiviteternas centrala roll inom ABC.  

 

Att identifiera vilka aktiviteter som utförs i en organisation kan innebära fördelar. 

Cannavacciuolo et al., (2012, s. 4886) hävdar att ledningen i organisationen i och med 

identifiering av aktiviteterna får värdefull medvetenhet och förståelse för företagets 

möjligheter såväl som eventuella flaskhalsar och förbättringsområden. Sådan 

medvetenhet och förståelse framhävs av Nolan (2004, s. 22) som bidragande till 

organisationens strategiska utformning. En annan fördel erhålls enligt Khataie 

och Bulgak (2013, s. 763) ABC integreras med beslutsprocesser. I sådana sammanhang 

förbättras känsligheten för kostnadsförändringar och besluten blir mer noggranna. Detta 

förklaras av att ABC skapar samverkan mellan de finansiella och operationella 

variablerna under beslutsprocesserna (Khataie & Bulgak, 2013, s. 763). Exempel på 

beslutssituationer då kostnadskalkylering med hjälp av ABC kan vara användbart är vid 

prissättning, investeringsbeslut eller beslut om antagande av specialbeställningar dvs. 

ordrar som är engångsföreteelser och som således innebär sämre lönsamhet för 

företaget, varvid de är extra känsliga för att kostnaden för framställningen av 

produkterna beräknas korrekt. 

 

Vidare framhävs i litteraturen andra fördelar med ABC. Chea (2011, s. 4) och Cokins 

(2006, s. 2) konstaterar att ABC-modellen bidrar till att organisationen erhåller pålitlig 

kostnadsinformation angående deras produkter. Även Lievens et al. (2003, s. 523) 

argumenterar för att ABC är en bra metod eftersom organisationen får en bättre bild 

över kostnadssammansättningen i organisationen. Velmurugan (2010, s. 6) är inne på 

samma linje och hävdar att vid användande av ABC får organisationen reda på hur 

mycket aktiviteter och resurser som utnyttjas av de olika produkterna eller tjänsterna. 

 

 

4.2 Användningsområden för ABC inom sjukvården 
Mot bakgrund av studiens syfte vore det att föredra att beskriva forskningen kring ABC 

inom hälsocentraler men då denna inriktning på ABC-litteraturen är begränsad ämnar 

detta avsnitt att redogöra för ABC-modellen inom hälso- och sjukvården. Vi anser det 

relevant att lyfta fram ABC inom hälso- och sjukvården i syfte att skapa förståelse för i 

vilka sammanhang ABC kan användas. 

 

ABC infördes inom tillverkningsindustrin med anledning av dess ökade indirekta 

kostnader (Chea, 2011, s. 3) men användandet av modellen inom andra organisationer 

har ökat signifikant. Generellt anses modellen identifiera de bakomliggande kostnaderna 

som genereras för produkten eller tjänsten och detta leder till att verksamheten blir mer 
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medveten om kostnaderna och får en bättre förståelse för vilka produkter och tjänster 

som adderar värde till kunden eller ej (Rezaie et al., 2008, s. 1064-1065).  

 

Ett område där ABC spritt sig alltmer är sjukvården. Inom integrerad vård framhävs 

ABC som en pålitlig metod för att kartlägga kostnaderna. Paulus et al. (2002, s. 27) 

argumenterar för i sin studie att inom integrerad vård, där de individuella behoven 

skiljer sig och standardiserade utfall saknas, anses ABC vara ett pålitligt verktyg för att 

identifiera kostnaderna. Istället för att standardisera utfallet av vården, så ska 

arbetsprocessen för att behandla patienten standardiseras och i de fallen anses ABC vara 

enda alternativet (Paulus et al., 2002, s. 27). Sättet som ABC fångar upp kostnaderna för 

vården är genom ABC-metodens fokus på att det är aktiviteterna som förbrukar 

kostnaderna och inte utfallet. I verksamheter där utfallet är varierande mellan olika 

processer, exempelvis integrerad vård, är det således fördelaktigt att använda sig av 

ABC. 

 

Det är också fördelaktigt att använda ABC tillsammans med medicinsk expertis. I en 

studie av Dugel och Tong (2011) appliceras principerna för ABC på enheter som utför 

behandlingar av näthinnan. I studien konstateras att ABC kan bidra till att maximera 

effektiviteten och ge optimal vård på ett lönsamt sätt utan att kvaliteten på vården 

försämras. Med det menas att läkare inte ska motivera beslut om vård av patienten 

utifrån vad som är ekonomiskt fördelaktigt för organisationen. Detta styrks av Ross 

(2004, s. 20) som menar att bästa möjliga vård måste eftersträvas samtidigt som man 

använder resurserna kostnadseffektivt. Genom att förstå kostnadseffektiviteten i 

samband med läkarnas kliniska rekommendationer kan man således driva en livskraftig 

läkarverksamhet utan att försaka själva vården (Dugel & Tong, 2011, s. 207). ABC:s 

roll i detta sammanhang är att ge en bild av kostnaderna för att organisationerna ska 

kunna jämföra olika behandlingsmetoder, vilket tillsammans med läkarnas kunskap ger 

en möjlighet för organisationen att drivas utan att gå med förlust samt ge patienterna bra 

vård. 

 

Ett annat användningsområde för ABC är simuleringar gällande maskiner inom vården. 

I en studie av Lievens et al. (2003) har ABC anpassats till en avdelning där de genomför 

strålbehandlingar. I studien konstateras att den huvudsakliga fördelen med att använda 

ABC för kostnadsberäkningar inom strålbehandlingar är att metoden ger bättre 

uppskattningar av kostnaderna och därigenom en bättre inblick i avdelningens 

kostnadsstruktur (Lievens et al., 2003, s. 533). En annan intressant fördel med en 

omfattande metod likt ABC för att beräkna kostnaderna är att organisationen har 

möjlighet att simulera utfall med olika resurser som inputs. Lievens et al. (2003, s. 534) 

ger som exempel att organisationen kan beräkna huruvida en uppgradering till mer 

moderna maskiner för strålbehandling skulle minska kostnaderna eller inte. I det 

aktuella exemplet innebär en uppgradering högre kostnader och Lievens et al. (2003, s. 

534) menar att de sparade resurserna gällande exempelvis lön och material inte besvarar 

utgifterna i och med införskaffandet av den nya maskinen. Denna tillämpning av ABC 

är intressant i den aspekten att ABC inte enbart kan tillämpas för att beräkna vad 

kostnaderna har varit tidigare historiskt och vad kostnaderna är nu utan även vad 

kostnaderna kan tänkas bli vid olika scenarion i framtiden. 

 

Av redogörelsen ovan kan konstateras att ABC har använts i ett flertal olika syften inom 

sjukvården. Dess fokus på aktiviteter har visat sig vara en fördel då standardiserade 

utfall saknas. Vidare innebär kostnadsberäkningar med hjälp av ABC i samband med 
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läkarnas kliniska expertis en möjlighet till bättre beslut. Slutligen har det visats att ABC 

kan användas i simuleringar kring inköp av dyr medicinsk utrustning. 

 

 

4.3 Inför utveckling av ABC för en organisation  
Detta avsnitt ämnar skapa en bättre förståelse för vilka val en organisation måste ta 

ställning till inför utvecklandet av ABC-modellen i organisationen. Vi anser att denna 

process är viktigt att redogöra för läsaren mot bakgrund till att studiens syfte är att 

utveckla en skräddarsydd ABC-modell till hälsocentraler. 

 

När en organisation bestämt sig för att utveckla en ABC-modell står de inför en mängd 

val. Chea (2011, s. 9) påstår att det inte finns någon standardvariant av ABC-modellen 

utan den måste utvecklas utifrån organisationen och dess specifika förutsättningar. De 

potentiella skillnaderna i utformningen av ABC för organisationerna innebär att varje 

enskild organisation måste reflektera kring vad ABC tillför deras organisation. 

 

Ross (2004, s. 20) hävdar att resursinsatsen vid utvecklandet av ABC-modellen har en 

koppling till värdet av den information som erhålls. Neumann et al. (2004, s. 30) är inne 

på samma linje och menar att komponenternas noggrannhet måste vägas mot kostnaden 

att ta fram denna noggrannhet. Således bör inte organisationen använda mer resurser för 

att utforma modellen än att nyttan av informationen överstiger kostnaden. Lievens et al. 

(2003, s. 532) är inne på samma linje men argumenterar samtidigt för att en generell och 

odetaljerad ABC-modell kan innebära att den framräknade kostnaden inte blir 

tillräckligt specifik (Lievens et al., 2003, s. 523). Organisationer anses behöva välja 

mellan att utveckla en ABC-modell som innebär en god precision eller som är 

lätthanterlig (Neumann et al., 2004, s. 30). Vissa företag kan acceptera en lägre 

precision mot att hanterbarheten blir desto bättre (Neumann et al., 2004, s. 30). Cooper 

och Kaplan (1998, s. 100) är inne på samma linje och hävdar att organisationen kan 

göra uppskattningar istället för kostsamma undersökningar vid utvecklandet av ABC-

modellen, vilket indikerar balansering mellan hanterbarhet och god precision. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att organisationer som utvecklar en ABC-modell 

bör reflektera över vilken information de finner relevant att ta fram och vad denna 

information ska användas till samt de kostnaderna som är relaterade till detta. 

 

Det finns i litteraturen ett flertal olika tillvägagångssätt för hur en ABC-modell kan 

utvecklas. Utifrån variationerna i tillvägagångssätten kan skillnader identifieras, som 

illustreras i tabell 1 på nästa sida. Värt att tillägga är att de begrepp som förekommer i 

tabellen kommer förklaras och behandlas nedan, i avsnittet, 4.4 Utveckla en ABC-

modell inom sjukvården - Steg för steg. De främsta skillnaderna utifrån tabellen nedan 

är att antalet steg kan skilja sig åt och att ordningen för stegen skiljer sig mellan 

tillvägagångssätten. Det finns emellertid också likheter. Grundtanken är densamma, 

vilket innebär att litteraturen betraktar ABC som en process som i slutändan kommer 

fram till samma resultat, dvs. en modell för att kartlägga kostnaderna för 

kostnadsobjekten i organisationen. Vi menar att en annan likhet mellan 

tillvägagångssätten är att de innehåller samma centrala delar, nämligen identifiering av 

aktiviteter och kostnadsobjekt. Vanligt förekommande bland tillvägagångssättet som 

visas i tabellen nedan är ofta identifiering av kostnadsdrivare samt behandling av 

organisationens resurser. Dessa liknande drag mellan tillvägagångssätten har vi tagit 

fasta på då vi i nästa avsnitt presenterar det tillvägagångssättet som denna studie 

kommer att följa vid utvecklingen av ABC-modellen för hälsocentraler. 
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Steg Baxendale och Dornbusch 

(2000) 

Paulus et al. (2002) Tsai et al. (2013) 

1 Sätta samman ett 

arbetsteam 

Identifiera aktiviteter Uppskatta kostnader och 

möjliga resurser 

2 Identifiera kostnadsobjekt Fastställa resurserna Konstruera 

kostnadsgrupper samt 

utveckla resursdrivare 

3 Identifiera aktiviteter Fastställa kostnadsobjektet Identifiera aktiviteter samt 

beräkna totala kostnader för 

varje aktivitet 

4 Identifiera kostnadsdrivare Identifiera kostnaden för 

kostnadsobjektet 

Identifiera kostnadsdrivare 

samt allokera 

aktivitetskostnader till 

kostnadsobjekten 

5 Allokera 

aktivitetskostnader till 

kostnadsobjekt 

  

6 Använd informationen   
 

Tabell 1 - Utvecklande av olika ABC-modeller 

 

 

4.4 Utveckla en ABC-modell inom sjukvården - Steg för steg 
Mot bakgrund av att det existerar olika tillvägagångssätt för att utveckla ABC-

modellen, har vi tolkat litteraturen och valt ut de steg som vi anser är relevanta. De sex 

steg vi identifierat presenteras nedan. Syftet med denna presentation är att ge läsaren 

en bild av hur vi som författare har valt att tolka ABC.  

 

Värt att notera är också att under respektive steg nedan är inte syftet att fastställa vilken 

av de olika tillvägagångssätt som lyfts fram som är det mest lämpliga för hälsocentraler. 

Istället kommer tolkningen av empirin avgöra möjligheterna att göra enligt ett visst 

tillvägagångssätt.  

  

 

4.4.1 Steg 1 - Identifiera kostnadsobjekt 

 

Det första steget består av att identifiera kostnadsobjektet. I tidigare forskning har det 

föreslagits att kostnadsobjekten kan vara företagets produkter eller tjänster (Baxendale 

och Dornbusch, 2000, s. 67). Vidare argumenterar Baxendale et al. (2006, s. 13) att 

Steg 1 
Identifiera 
kostnads-

objekt 

Steg 2 
Identifiera 
aktiviteter 

Steg 3 
Resursallokering 

Steg 4 
Identifiera 
kostnads-
drivare 

Steg 5 
Kostnadsdrivarvolym 
och förbrukning av 
kostnadsdrivaren 

Steg 6  
Beräkna 

aktivitetssats 
och 

kostnadsobjekt 
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andra faktorer också bör beaktas och menar att företaget bör ta hänsyn till externa 

faktorer såsom företagets marknad och konkurrens, för att få uttömande information av 

ABC-modellen (Baxendale et al., 2006, s. 13). Cooper och Kaplan (1998, s. 94) knyter 

samman identifieringen av kostnadsobjektet med aktiviteterna och menar att 

kostnadsobjekten är svaren på varför aktiviteterna utförs. Identifieringen av 

kostnadsobjektet framstår därmed som ett viktigt steg i konstruktionen av ABC-

modellen. 

 

4.4.2 Steg 2 - Identifiera aktiviteter  

 

För att bryta ned företagets arbetsprocess i mindre delar används det som ABC-

modellen benämner som aktiviteter. Aktiviteterna representerar olika arbetsmoment 

eller arbetsuppgifter av fysisk karaktär i företaget. Det finns flera tillvägagångssätt för 

att identifiera aktiviteter och ett av dessa alternativ är att genomföra intervjuer 

(Wegman, 2009, s. 18). Detta tillvägagångssätt har använts i en tidigare studie inom 

sjukvården där de anställda fick med hjälp av intervjuer redogöra för deras huvudsakliga 

arbetsuppgifter (Waters et al., 2001, s. 7). Ett annat alternativ är genom att använda sig 

av flera metoder. I en studie av Lin et al. (2007, s. 85-86) identifierades aktiviteterna 

utifrån sjukhusets interna verksamhetsdata, som därefter kompletterades genom att de 

anställda fick redogöra för sina arbetsuppgifter utifrån ett frågeformulär. 

 

Goldberg och Kosinski (2011, s. 947) har i sin studie, där ABC har implementerats 

inom sjukhus, konstaterat att företagets arbetsprocess kan brytas ned till aktiviteter 

genom en så kallad “verksamhetskarta”, som representerade den dagliga 

arbetsprocessen för att behandla patienter. Roztocki et al. (2004, s. 20) hävdar att ett 

annat tillvägagångssätt för att identifiera aktiviteterna är genom flödesschema. Detta 

flödesschema ska representera hela företagets arbetsprocess, där företag på ett tydligt 

sätt kan avgöra vilka de huvudsakliga arbetsmomenten eller arbetsuppgifterna som är 

förknippade med produkten eller tjänsten. Forskarna menar vidare att homogena 

arbetsuppgifter som genomförs kan klumpas ihop till en aktivitet och således att 

varenda arbetsuppgift eller arbetsmoment inte nödvändigtvis behövs klassificeras som 

en aktivitet. Cooper och Kaplan (1998, s. 85) är inne på samma linje och hävdar att 

företaget bör bortse från aktiviteter som tidsmässigt motsvarar mindre än 5 procent av 

den totala arbetstiden. 
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4.4.3 Steg 3 - Resursallokering 

 

 

Efter att ha identifierat och valt aktiviteter är nästa moment att allokera resurser till 

aktiviteterna. Detta moment innebär att organisationen fördelar kostnaderna från 

årsbokslutet antingen via enskilda kostnadskonton eller grupperade i kostnadsgrupper 

(Roztocki et al., 2004, s. 20-21). Den praktiska innebörden av att använda sistnämnda 

alternativet är att liknande kostnadskonton från årsbokslutet kan slås samman som kan 

leda till att de blir mer lätthanterliga. Vid ABC är detta önskvärt då det minskar 

hanteringen av de olika delarna vid utvecklandet av modellen. 

 

För att fördela dessa kostnader vidare till aktiviteterna används så kallade resursdrivare. 

Witherite och Kim (2006, s. 33) beskriver resursdrivarna som faktorer valda för att 

beskriva aktiviteternas resursförbrukning. Cokins och Capusneanu (2011, s. 48) liknar 

detta vid ett orsak-verkan samband. Identifieringen av resursdrivarna kan ske på flera 

sätt. Roztocki et al. (2004, s. 21) hävdar att organisationen kan utgå från faktiska data. 

Det är den mest precisa metoden men också den mest kostsamma. I och med att en plan 

för insamlingsprocessen måste utvecklas samt att datainsamlingsutrustning likväl som 

erfaren personal inom datainsamling kan behöva införskaffas kan det kosta mer än det 

smakar. Waters et al. (2001, s. 7) menar att viss information till detta kan inhämtas från 

organisationens redovisningssystem. Emellertid bidrar inte redovisningssystemet med 

all information och tillgången på andra typer av information kan vara bristfällig inom 

organisationen, varvid införande av ett system som registrerar hur lång tid olika 

arbetsmoment tar att genomföra är lämpligt (Paulus et al., 2002, s. 28). Ett annat 

alternativ för att identifiera resursdrivare som Roztocki et al. (2004, s. 21) framhäver är 

kvalificerad gissning. Vid denna metod uppskattas resursdrivaren av personer som har 

goda insikter inom organisationen. Detta är den minst precisa metoden men samtidigt 

den billigaste kostnadsmässigt. Denna metod användes bland annat i en studie inom 

sjukvården av Waters et al. (2001, s. 7) där uppskattningar genomfördes utifrån 

intervjuer med personalen. Även Iltuzer et al. (2007, s. 1122) samt Witherite och Kim 

(2006, s. 33) använde i sina studier chefer och anställda för att uppskatta tidsåtgången 

för respektive aktivitet. Fördelningen av organisationens kostnader till aktiviteterna 

sammanfattas i figur 3 på nästa sida. 
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Uppskattningar framstår utifrån redogörelsen ovan att som ett vanlig och gångbart 

tillvägagångssätt vid resursallokeringen. Emellertid hävdar Cannavacciuolo et al. (2012, 

s. 4881) att både identifieringen och uppskattningen av ett värde för resursdrivaren är 

problematiska områden, vilket torde tyda på att inte heller uppskattningar är ett lämpligt 

tillvägagångssätt. Stratton et al. (2009, s. 31) hävdar att resursallokeringen överlag är ett 

svårt moment i ABC och att svårigheten ligger i att avgöra hur stor del av resurserna 

som ska hänföras till aktiviteterna då det oftast är baserat på subjektiva bedömningar. 

Dock påstår Cooper och Kaplan (1998, s. 89) att det trots allt är gångbart att göra 

uppskattningar samt att det räcker att dessa är någorlunda rätt, och att större 

noggrannhet än så inte är nödvändigt. Sammanfattningsvis kan konstateras att 

resursallokeringen är problematisk, men att olika sätt att behandla problematiken finns 

och att dessa sätt innebär olika nivåer av kostnader och precision. 

 

4.4.4 Steg 4 - Identifiera kostnadsdrivare 

 

Nästa steg i modellen innefattar kostnadsdrivare. Deras huvudsyfte är att fördela 

aktivitetskostnaderna till kostnadsobjektet. Kostnadsdrivare är med andra ord en slags 

fördelningsnyckel mellan aktiviteten (arbetsmoment eller arbetsuppgift) och 

kostnadsobjektet (produkten eller tjänsten) och är något som måste identifieras vid 

införandet av ABC (Cooper & Kaplan, 1998, s. 95). Emellertid är kostnadsdrivaren mer 

än bara en fördelningsnyckel och antas enligt Tsai et al. (2011, s. 7277) vara en 

egenskap hos en aktivitet som orsakar uppkomsten av kostnader av den aktuella 

aktiviteten. Kostnadsdrivaren anses med andra ord förklara aktivitetens kostnader, i 

syfte att fördelningen till kostnadsobjektet ska bli korrekt. Enligt Cooper och Kaplan 

(1998, s. 95-97) finns det tre typer av kostnadsdrivare: transaktions-, tids- och 
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intensitetskostnadsdrivare. Transaktionrelaterade kostnadsdrivare delger information 

om antalet förekomster för aktiviteten. Denna kostnadsdrivare bör tillämpas då 

tidsaspekten är bestående för att utföra en arbetsuppgift som krävs för produkten. 

Tidsrelaterad kostnadsdrivare utgår från tidsaspekten för aktiviteten. Denna typ av 

kostnadsdrivare bör väljas när tidsåtgången för att genomföra arbetsmomenten för 

kostnadsobjektet varierar. Intensitetsrelaterad kostnadsdrivare är tillämpad att använda 

då kostnadsobjektet kräver speciella arbetsinsatser eller en viss sorts utrustning/material 

(Cooper och Kaplan, 1998, s. 95-97).  

 

Cannavacciuolo et al. (2012, s. 4881) argumenterar att den rätta kostnadsdrivaren kan 

vara svår att identifiera för företaget, och menar vidare att ett felaktigt val av 

kostnadsdrivare leder till att aktiviteternas resursåtgång blir felaktig och således även 

kostnaderna för kostnadsobjektet. Detta kan förklaras av det orsak-verkan samband som 

finns mellan aktiviteterna och den valda kostnadsdrivaren (Cannavacciuolo et al., 2012, 

s. 4881). Homburg (2001, s. 197-198) argumenterar för att välja den optimala 

kostnadsdrivaren innebär att företaget måste välja en separat kostnadsdrivare till varje 

aktivitet, vilket således innebär ett komplext system som därmed innefattar stora 

kostnader för företaget. Brierley (2008, s. 66) bekräftar detta och hävdar att ett för stort 

antal kostnadsdrivare inte är lämpligt utan menar att organisationen bör reflektera över 

kostnaden att hantera en stor mängd kostnadsdrivare i relation till den precision man vill 

uppnå. Det är således möjligt att offra viss precision mot att modellen blir lättare och 

billigare att hantera. Ett förslag på tillvägagångssätt för att minska antalet 

kostnadsdrivare är att använda samma kostnadsdrivare till ett flertal aktiviteter, 

exempelvis om en samling aktiviteter härrör till samma övergripande process (Brierley, 

2008, s. 66).  

 

4.4.5 Steg 5 - Kostnadsdrivarvolym samt förbrukning av kostnadsdrivaren 

 

Kostnadsdrivarvolym 

Efter att företaget har identifierat aktiviteter och kostnadsdrivare, är nästa steg inom 

ABC vanligtvis att fastställa kostnadsdrivarvolymen. Kostnadsdrivarvolymen beskrivs 

som volymen av den kostnadsdrivare som är kopplad till den aktuella aktiviteten och är 

en viktig del i beräkningen av aktivitetssatsen. Formeln för beräkning av aktivitetssatsen 

ser ut som följer: 
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Med total aktivitetskostnad avses de summerade kostnaderna för en viss aktivitet. Som 

formeln ovan visar uttrycker aktivitetssatsen vad kostnaden är för en enhet av 

kostnadsdrivaren.  

 

Kostnadsdrivarvolymen förklaras i termer av kapacitet men det är inte helt givet vilket 

typ av kapacitet som ska användas. Cooper och Kaplan (1988a, s. 102) påstår att ett 

vanligt misstag för organisationer är att kostnadsdrivarvolymen baseras på den kapacitet 

organisationen för tillfället använder, dvs. utnyttjad kapacitet. I själva verket bör 

kostnadsdrivarvolymen baseras på den kapacitet man praktiskt taget skulle kunna 

producera om alla resurser används fullt ut (Cooper & Kaplan, 1988a, s. 102). Detta 

kallas för den praktiska kapaciteten.  

 

Den praktiska kapaciteten kan vara svår att bestämma med anledning av 

separabilitetsproblemet. Med det menas att vissa av organisationens aktiviteter kan vara 

så integrerade i varandra att de är svåra att särskilja (Bromwich, 1997, s. 25). Det 

medför att den praktiska kapaciteten för respektive enskild aktivitet kan vara svår att 

fastställa. Vid sådana svårigheter hävdar Cooper och Kaplan (1998, s. 127) att 

organisationen kan se historiskt och identifiera tidpunkten där kapaciteten var som 

högst. Därefter undersöks det tillfället närmare för att se ifall det då förelåg 

övertidsarbete, stressade arbetare etc. för att korrigera den kapaciteten så att den enbart 

visar vad som kunde göras utan att ovanliga situationer förelåg (Cooper & Kaplan, 

1998, s. 127). Det framhävs att vid denna situation, precis som vid liknande situationer 

där uppskattningar är involverade, är inte den ABC-modell man skapar känslig för 

småfel i uppskattningarna (Cooper & Kaplan, 1998, s. 127). Emellertid har 

kostnadsdrivarvolymen i en tidigare studie om ABC på en sjukvårdsklinik fastställts 

genom att hämta data direkt från det interna datasystemet utan att göra korrigeringar för 

övertidsarbete, stressade arbetare etc. (Waters et al. 2001, s. 7). 

 

Faktisk förbrukning av kostnadsdrivaren 

Den faktiska förbrukningen av kostnadsdrivaren är det värde aktivitetssatsen ska 

multipliceras med för att kostnaden för kostnadsobjektet ska framträda. Det innebär att 

den faktiska förbrukningen motsvarar mängden av aktivitetskostnaden som konsumeras 

av kostnadsobjektet (Roztocki et al., 2004, s. 21). Likt valet av resursdrivare är det i 

första hand redan etablerade data som förefaller lämpligast att använda men då denna 

typ av data saknas får man förlita sig på uppskattningar (Roztocki et al., 2004, s. 21). 

Iltuzer et al. (2007, s. 1122) framhäver att lämpligt tillvägagångssätt vid uppskattningar 

av den faktiska förbrukningen är att ta hjälp av chefer och anställda. 
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4.4.6 Steg 6 - Beräkna aktivitetssatsen och kostnadsobjektet 

 

Detta avslutande steg innebär enbart beräkningar. Som redogjordes för under det 

föregående avsnittet beräknas aktivitetssatsen som: 

 

               
                       

                   
 

 

Summen av detta är värdet för en enhet av kostnadsdrivaren. Med det i åtanke blir 

beräkningen av kostnadsobjektet naturlig. Den beräkningen utförs genom att den 

framräknade aktivitetssatsen multipliceras med den faktiska förbrukningen av 

kostnadsdrivaren för en viss aktivitet. Ett kort exempel förtydligar: 

 

Aktivitet: Paketera strumpor 

Total aktivitetskostnad: 100 000 kr 

Kostnadsdrivare: Antal strumpor 

Kostnadsdrivarvolym: 4 000 

Faktisk förbrukning av kostnadsdrivaren: 3 000 

 

Aktivitetssatsen blir  
       

     
 = 25 

 

Kostnad för kostnadsobjektet: 25 x 3 000 = 75 000 kr 

 

 

4.4.7 Sammanfattning av hur ABC införs i en organisation 

För att sammanfatta utvecklandet av ABC-modellen är att hela arbetsprocessen för 

kostnadsobjektet bryts ner till aktiviteter. Aktiviteterna kan beskrivas som ett 

arbetsmoment eller en arbetsuppgift inom företaget (Cooper & Kaplan, 1998, s. 83-86). 

Aktiviteterna har en central roll inom ABC och aktiviteterna anses vara det som 

förbrukar företagets resurser (Velmurugan, 2010, s. 6). Resurserna beskrivs i termer av 

kostnader, exempelvis den mängd arbetskraft eller material som används vid 

produktionen av produkterna och tjänsterna, och är något som kan erhållas från 

företagets finansiella system. De kan emellertid inte appliceras rakt av till aktiviteterna 

utan en fördelning måste ske med hjälp av resursdrivare (Chea, 2011, s. 3). Enligt Tsai 

et al. (2011, s. 7277) efterföljs denna resursallokering av att de fördelas vidare till 

kostnadsobjekten. Detta sker med hjälp av kostnadsdrivare, vilket kan beskrivas som en 

egenskap hos en aktivitet, vilken orsakar uppkomsten av kostnaden för den aktuella 
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aktiviteten (Tsai et al., 2011, s. 7277). Det finns således ett orsak-verksam samband 

mellan kostnadsdrivaren och aktiviteten (Cooper & Kaplan, 1998, s. 100).  

 

Den beskrivna processen ovan kan illustreras med figur 4 och figur 5 nedan. 

 

Den vänstra figuren belyser tankegången vid ABC. Utgångspunkten är 

kostnadsobjekten och det faktum att de förorsakar aktiviteter. Aktiviteterna i sin tur 

förbrukar resurser. Figuren till höger fokuserar inte på tankegången utan istället på 

kostnadsfördelningen. Detta moment inleds med att resurserna (kostnaderna) fördelas 

till aktiviteterna via resursdrivare. Aktivitetskostnaderna fördelas i sin tur vidare via 

kostnadsdrivarna till kostnadsobjekten, vilket är slutstationen i ABC. Figurerna 

sammanfattar det övergripande synsättet inom ABC samt hur organisationens kostnader 

fördelas genom organisationen. 

 

 

4.5 Svårigheter och problem med ABC 
Efter att inledningsvis i detta kapitel ha belyst vad ABC är och dess fördelar följt av hur 

ABC går till rent praktiskt ämnar vi nu beskriva svårigheter och kritik som modellen 

har förknippats med. Vi finner detta avsnitt relevant i syfte att ge läsaren en helhetsbild 

av vad ABC är samt för att förstå kommande kapitel i studien. 

 

I litteraturen har vissa begränsningar med ABC lyfts fram. Ratnatunga et al. (2012, s. 

283) hävdar att det tar lång tid att samla in all data som är nödvändig för att utveckla en 

ABC-modell, vilket med andra ord är resurskrävande för organisationen. Även Chea 

(2011, s. 7) är inne på samma linje och menar att utvecklandet av ABC är tidskrävande 

och således kostsamt för organisationen. Chea (2011, s. 7) påstår också att det är en 

komplex process att utveckla en ABC-modell då det krävs att organisationen behandlar 

ett stort antal aktiviteter, kostnadsdrivare och kostnadsobjekt. Även andra forskare 

hävdar detta (Chiarini, 2012, s. 686; Ratnatunga et al., 2012, s. 283).  Utöver problem 

Figur 5 - Kostnadsfördelningen vid ABC 

Källa: Egen 

Figur 4 - Tankegången vid ABC 

Källa: Egen (dock baserad på Andersson, 2013, s. 136) 
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med tidsåtgång, höga kostnader och komplext system tillägger Lawson (2005, s. 93) att 

vid applicering av ABC kan tveksamheter uppstå kring informationshanteringen. 

 

ABC påstås i litteraturen ha olika förutsättningar för lyckad användning av ABC 

beroende på vilken typ av företag som avses. Wegman (2009, s. 9-10) påstår att det kan 

vara skillnader i attributen hos informationen mellan tillverkningsföretag och 

tjänsteföretag. Cannavacciuolo et al. (2012, s. 4887) är inne på samma linje. I deras 

studie använde de sig av ett tillverkningsföretag som exempel och de menar att denna 

typ av företag förenklade applicerandet av ABC-modellen jämfört med att använda ett 

tjänsteföretag då processerna i ett tillverkningsföretag vanligtvis är enklare att 

identifiera, beskriva och mäta än processerna i ett tjänsteföretag. De menar att det som 

försvårar ABC-modellen i tjänsteföretag är dess högre variation av processer och lägre 

standardisering likväl som dominansen av immateriella aktiviteter och utfall 

(Cannavacciuolo et al., 2012, s. 4887). 

 

Som redogjorts för finns det vissa svårigheter med att införa ABC och att övervinna 

svårigheter kan antas vara förenligt med utökade kostnader. Goldberg och Kosinski 

(2011, s. 949) påstår att ABC innebär en rad förändringar och att denna metod kräver 

korrekt information som ständigt måste uppdateras. Detta innebär både att det är en 

omfattande och kostsam process vid utvecklingen men även att kostnaderna löper vidare 

under tiden man använder ABC i och med upprätthållandet av aktuell information. 

Chiarini (2012, s. 695) hävdar samma sak och påstår att kostnaderna initialt vid ABC 

kan bestå av datorer, mjukvara, servrar och andra datorrelaterade verktyg. Denna 

investering är inte bara kostsam vid inköpet utan arbetet i organisationen saktas ner till 

följd av att olika aktioner ska registreras i datasystemet vilket leder till mindre tid för 

det “riktiga” arbetet (Chiarini, 2012, s. 695). 

 

 

4.6 Avslutande om ABC 
I detta teorikapitel har vi presenterat innebörden av ABC, vars synsätt innebär att 

organisationens arbetsprocess bryts ned i mindre delar som benämns för aktiviteter. 

Aktiviteter är centrala delar i ABC, då företagets kostnader fördelas till 

kostnadsobjektet. I kapitlet har vi redogjort för läsaren hur en organisation inom 

sjukvården kan utveckla en ABC-modell utifrån sex steg och dessa steg utgör 

tillvägagångssättet då en ABC-modell för hälsocentraler utvecklas i analyskapitlet. På 

nästa sida presenteras figur 6 (liggande) som visar hur en ABC-modell kan utformas, 

baserat på de sex steg som redogjorts för i detta kapitel.   Utformningen av denna 

modell är baserad på ABC-teorins grundstenar. I studien utvärderas inte lämpligheten 

med dessa grundstenar utan de betraktas istället som basen för att skräddarsy en ABC-

modell för hälsocentraler. Tillsammans med studiens datainsamling kommer dessa 

grundstenar bidra till ABC-modellen för hälsocentraler.   
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Figur 6 - Vår tolkning av hur en ABC-modell kan se ut 
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5. PRAKTISK METOD 
______________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer redogöras för studiens praktiska metod. Inledningsvis redogörs 

för urvalet följt av valet av datainsamlingsmetod. Därefter fokuseras djupare på 

studiens utformning och diskuterar de tillvägagångssätt som är lämpliga utifrån 

studiens syfte och forskningsfråga. Kapitlet avslutas med kritik mot metodval samt en 

redogörelse för studiens empiriprocess. 

 

 

5.1 Urval 
Vid utvecklande av en ABC-modell är det viktigt med god tillgång till data gällande den 

specifika organisationen. Exempel på sådana data är detaljerad information om 

kostnader från organisationens årsbokslut samt intern verksamhetsdata. För oss som är 

externa aktörer är ett gott samarbete med organisationen viktigt för att kunna ta del av 

denna kostnadsinformation. I enlighet med studiens forskningsfråga är hälsocentraler i 

fokus, varvid det är data om hälsocentraler studien ämnar samla in till ABC-modellen, 

vilket måste inhämtas inom hälsocentralernas organisation. Som beskrivits tidigare i 

studien är hälsocentralerna samordnade under landstingen, varvid kontakt med ett 

landsting likväl som en hälsocentral kan ge denna interna information.  

 

Urvalet i studien baseras utifrån ett målstyrt urval. Enligt Bryman (2011, s. 350) är det 

vanligt att forskare inom kvalitativ forskning använder sig av ett målstyrt urval. 

Huvudtanken med ett målstyrt urval är att valet av respondenter baseras på studiens 

forskningsfråga (Bryman, 2011, s. 434). Således är det målstyrda urvalet förknippat 

med respondenter som har kunskaper om den företeelse man studerar och som förväntas 

kunna bidra till studien, vilket ökar informationsinnehållet (Holme & Solvang, 1997, s. 

104). I denna studie är det nödvändigt att göra urvalet utifrån de som har kunskap om 

verksamheten samt kan delge material som ABC kräver tillgång till, vilket gör det 

lämpligt med ett målstyrt urval. Målstyrda urval kan genomföras på mer än en nivå och 

Bryman (2011, s. 350) lyfter fram ett exempel gällande symfoniorkestrar där man på 

den första nivån väljer ut vilka orkestrar som ska delta i undersökningen och på nästa 

nivå väljer ut vilka personer från dessa orkestrar som får möjligheten att delta i studien. 

De tre närmast efterföljande styckena nedan kommer redogöra för studiens urval på den 

första nivån medan redogörelsen den andra nivån finns under rubriken “Val av 

respondenter”. 

 

Vid en studie om utveckling av en ABC-modell är det viktigt att, tidigt i processen, göra 

klart med den aktuella organisation att författarna får tillgång till interna 

verksamhetsdata som är nödvändiga för att utveckla modellen. Kontakt togs med NLL i 

studiens inledande skede, som visade sitt engagemang för studien. Från deras synvinkel 

är studien en möjlighet för NLL att utöka sin kunskap om kostnaderna. De var således 

intresserade av att hjälpa till med den interna företagsdata som efterfrågades. Man kan 

fundera över att ett landstings specifika organisatoriska förutsättningar kan vara en 

avgörande faktor vid valet av landsting att studera. Emellertid föreligger inte några 

sådana förutsättningar i denna studie. Det enda kravet som föreligger är att landstinget 

bör vara ett generellt landsting, då studien ämnar utveckla en ABC-modell som kan 

användas av flera hälsocentraler i Sverige. Med det menas att landstinget kan betraktas 

“som vilket landsting som helst”. Vi anser att NLL uppfyller detta krav, då inga 

specifika organisatoriska förutsättningar för NLL tyder på motsatsen. 
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Sammanfattningsvis valdes ett samarbete med NLL utifrån tre aspekter: god access, 

intresse och generaliserbart. NLL visade sitt intresse av att ta del av studien för att 

erhålla kunskap om hälsocentralers kostnader ur annan synvinkel. För att utveckla en 

ABC-modell till hälsocentraler är det viktigt med god access, vilket studien har erhållit 

med hjälp av årsbokslut och intern verksamhetsdata för fem hälsocentraler. Den sista 

aspekten generaliserbar syftar till att även andra hälsocentraler i Sverige ska kunna 

använda sig av studiens utvecklande ABC-modell. 

 

De fem hälsocentralerna i studien tackade ja till att delta i studien och valet av just dessa 

fem hälsocentraler baserades på rekommendationer av vår kontaktperson på NLL. 

 

5.2 Datainsamlingsmetoder 
Som konstaterats innefattar denna studie olika metoder, vilket Börjesson (1994, s. 83) 

påstår är gångbart vid ABC. I och med detta anses användandet av olika metoder bidra 

till att empiriinsamlingen är tillräckligt omfattande för att uppfylla studiens syfte. Till 

att börja med inhämtades empiri i form av årsbokslut och intern verksamhetsdata. Dessa 

ligger till grund för nästa datainsamlingsmetod, intervjuerna. Intervjuerna utgör grunden 

för att fånga övergripande egenskaper hos hälsocentralerna. Varefter intervjuerna 

fortlöpte blev det tydligt att det är svårt att identifiera en generell arbetsprocess för 

samtliga yrkesgrupper, varvid fokus ändrades till ett smalare område, mer specifikt till 

ett planerat läkarbesök. 

 

Det beskrivna förfarandet ovan kan liknas vid teorierna om grundad teori. Grundad teori 

har sitt ursprung på 1960-talet där forskarna Glaser och Strauss skrev en bok om detta 

synsätt (Bryman, 2011, s. 513). Exakt vad grundad teori innebär råder idag delade 

meningar om men Bryman (2011, s. 513) framhäver två grundläggande drag inom 

synsättet. Dels påstås att det är en metod för att utveckla teori baserat på empiri och dels 

menas att insamlingen och analysen av datan sker parallellt. Vi konstaterar att vår 

studie, i och med att fokus för empiriinsamlingen ändrats under studiens gång varefter 

empirin analyserats, liknar de grundläggande drag Bryman lägger fram om grundad 

teori. Grundad teori anses vara ett vanligt förekommande synsätt för analys av data 

(Bryman, 2011, s. 513) och vi finner det därför acceptabelt att, likt grundad teori, ta 

tillvara på olika möjligheter till empiriinsamling under studiens gång, varefter de 

framträder. Ett sådant förfarande innebär att empiriinsamlingen inte ser likadan ut i 

början på studien som i slutet. Detta anser vi inte är ett problem, utan det viktiga i 

sammanhanget är att fokus ligger på att uppfylla studiens syfte samt ge ett bidrag till 

studiens forskningsfråga. Det är författarnas uppgift att finna ett sätt att så sker och valet 

blev att använda mer än en datainsamlingsmetod för att förverkliga detta. 

 

Empiriprocessen har utformats med utgångspunkt i forskningsfrågan, vilken lyder: Hur 

kan en ABC-modell utvecklas till att kunna kartlägga kostnaderna vid en hälsocentral? 

Som tidigare nämnts skiftades fokus på studien under empiriinsamlingens gång. I 

studiens startskede identifierades möjligheter att göra en ABC-modell där 

hälsocentralernas hela verksamhet togs i anspråk vid konstruktionen av modellen. 

Emellertid framgick, vartefter datainsamlingen fortlöpte, att detta vore en alltför 

tidskrävande uppgift. Därför kom empiriinsamlingen att inriktas mot ett planerat 

läkarbesök varvid den nödvändiga detaljrikedomen kunde uppfyllas. Denna förändring 

lämnar oss information som anförskaffats i studiens inledningsskede, men som i 

slutskedet kan te sig oanvändbar. Vi vill emellertid poängtera att denna information 
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likväl är användbar, på så sätt att den varit en del av processen i att besvara 

forskningsfrågan på bästa sätt. All information finns till för att antingen skapa en 

övergripande bild av verksamheten eller sortera bort icke lämpliga alternativ.  

 

5.2.1 Årsbokslut och intern verksamhetsdata 

En del av studiens datainsamling består av årsbokslut samt intern verksamhetsdata. 

Kostnaderna i årsboksluten har en framträdande roll vid ABC då dessa utgör 

utgångspunkten vid kostnadsberäkningarna. Utöver sin roll som råmaterial är 

årsboksluten användbara på andra sätt. För det första tog vi del årsbokslut tidigt i 

studiens skede för att skapa oss en bild av kostnadsstrukturen och verksamheten. För det 

andra har årsboksluten inverkat i processen att konstruera intervjuguiden. Vid 

konstruktionen av intervjuguiden användes även den interna verksamhetsdatan som 

hjälpmedel. För det tredje har årsbokslutet influerat vid utvecklandet av ABC-modellen 

vid val av kostnadsobjekt, aktiviteter samt kostnadsdrivare. Emellertid bör nämnas att 

även om årsboksluten och dessa rapporter haft påverkan vid dessa val, är det främst de 

kvalitativa intervjuerna som legat till grund för valen.  

 

Dokument i form av årsbokslut och intern verksamhetsdata används således i studien 

dels som råmaterial men även som komplement till andra datainsamlingsmetoder. Mot 

bakgrund av detta utgör årsboksluten och den interna verksamhetsdatan en viktig del i 

studien för utvecklandet en ABC-modell. I Tabell 2 nedan redovisas den interna 

verksamhetsdatan som har använts i studien. 

 

Interna verksamhetsdata som använts i studien 

 Årsrapport över antal besök, totalt sett, per hälsocentral samt per yrkesgrupp 

 Årsrapport över antal besök, för olika typer av läkarbesök, per hälsocentral 

 Rapporter över arbetad tid i form av närvarotimmar, per hälsocentral och 

yrkesgrupp 
 

Tabell 2 - Intern verksamhetsdata i studien 

 

5.2.2 Intervjuer 

I avseende till att studien ämnar utveckla en ABC-modell var det nödvändigt att skapa 

förståelse för hälsocentraler som helhet men också dess arbetsprocesser. Att använda 

intervjuer är ett relevant tillvägagångssätt för att erhålla denna kunskap. Vid intervjuer 

finns möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna, vilket är en fördel i avseende 

till att skapa förståelse för arbetsprocesserna på hälsocentraler. Om studien istället hade 

valt att använda enkäter som metod, hade det inte varit möjlighet att ställa följdfrågor. 

Användandet av enkäter skulle begränsa studien genom att underlag för hur 

arbetsprocesserna fortlöper skulle saknas. Genom detta är det dels svårt att konstruera 

frågor men också att respondenterna inte har möjlighet att utveckla sitt resonemang om 

så är nödvändigt. 

 

Vid användning av intervjuer som datainsamlingsmetod är det relevant att reflektera 

över ett flertal aspekter på utformningen av intervjuerna, exempelvis intervjuform, val 

av respondenter samt datainsamlingsinstrument. 
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Intervjuform 

Att välja en relevant intervjuform är viktigt vid datainsamlingen. För att kunna urskilja 

den mest lämpliga intervjuformen för varje enskild undersökning måste man se till den 

information respektive intervjuform ger (Lantz, 2013, s. 42; Merriam, 1994, s. 87). 

 

I denna studie är syftet att förstå verksamheten och utveckla en ABC-modell. För att 

åstadkomma detta syfte ämnar datainsamlingen fokusera på att identifiera tänkbara 

aktiviteter och kostnadsdrivare för användning i ABC-modellen. Aktiviteterna och 

kostnadsdrivarna är verksamhetsspecifika vid ABC och empirin bör därmed samlas in 

med utgångspunkt i den verksamhet som är i fokus. I studien är det hälsocentralerna 

som berörs och således är det hälsocentralerna och/eller landstinget som insamlingen av 

empiri bör fokuseras mot. Det är deras kunskap som måste ligga till grund för den 

förståelse vi som skapare av denna ABC-modell måste handa. Detta innebär att 

respondenternas sätt att betrakta verkligheten har en viktig roll, vilket enligt Lantz 

(2013, s. 43) motiverar val av en öppen intervjuform.  

 

En öppen intervjuform har en begränsad grad av struktur. Det innebär att intervjuaren 

ställer frågor som respondenten får utveckla fritt kring (Patel & Davidsson, 2011, s. 81). 

Informationen som framkommer vid öppna intervjuer är baserad på respondenten i stor 

utsträckning och Lantz (2013, s. 44) påstår att det vid en öppen intervju är respondenten 

som definierar och avgränsar fenomenet och därmed ger sin bild av det som utforskas. 

Således kommer intervjuer med olika personer förmodligen ge olika svar. Olika svar på 

detta sätt är inte önskvärt i de fall man vill generalisera resultatet av en undersökning 

men däremot eftertraktat och rent av en fördel om man i studien ämnar utöka sin 

förståelse. Olika tankegångar om det som utforskas ökar chanserna till en omfattande 

bild och förståelse. Denna studie syftar till utveckla en ABC-modell vilket kräver ökad 

förståelse kring hälsocentralers verksamhet varvid öppna intervjuer med olika svar som 

följd är att föredra för syftets uppfyllande. 

 

Alternativ till en öppen intervju är en strukturerad intervju. En strukturerad intervju är 

den öppna intervjuformens motsats och Lantz (2013, s. 42) menar att istället för få 

frågor utan formkrav på svaret innebär den strukturerade intervjun att respondenten 

väljer bland förutbestämda svarsalternativ. Emellertid finns variationer på graden av 

strukturerade intervjuer, där enkäten är den mest strukturerade. Merriam (1994, s. 87) 

påstår att sådana strukturerade intervjuer lämpar sig för studier där man ämnar utfråga 

ett stort antal personer, vill pröva hypoteser eller kvantifiera resultaten. En sådan 

intervjuform är inte lämplig för denna studie då nämnd intervjuform kräver 

förutbestämda svarsalternativ och inte lämnar utrymme för respondenten att ge sin 

variant på verkligheten, vilket är centralt för att uppfylla studiens syfte. Att exempelvis 

pröva hypoteser och kvantifiera resultaten är ett otänkbart tillvägagångssätt för att 

utveckla en ABC-modell. 

 

En skillnad mellan öppna intervjuer och strukturerade intervjuer kan identifieras i och 

med analysen av de data som erhålls av intervjuerna. En öppen intervju möjliggör en 

kvalitativ analys medan en strukturerad intervju är mer lämpad för att genomföra 

kvantitativa analyser (Lantz, 2013, s. 47). Den kvalitativa analysen kan göra det möjligt 

att förstå fenomen och ligga till grund för att bygga modeller baserade på enskilda fall, 

där ett nytt perspektiv på fenomenet har undersökts (Lantz, 2013, s. 46). En blick på 

studiens syfte förkunnar att den kvalitativa analysen med öppen intervju är lämplig då 

en ABC-modell ämnar utvecklas. Att genomföra en kvantitativ analys för att uppnå 
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studiens syfte vore inte möjligt. Kvantitativ analys handlar om relationer mellan 

fenomen och att i analysen räkna på samband och dra slutsatser kring hur olika variabler 

påverkar varandra (Lantz, 2013, s. 46), något som inte skulle leda till att uppfylla syftet 

i studien. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att i enlighet med studiens syfte att förstå 

verksamheten för att utveckla en ABC-modell samt redogöra för hur lämpligt ABC är 

att använda på hälsocentraler är en öppen intervjuform lämplig. Lämpligheten utgörs av 

den öppna intervjuns egenskaper i form av det utrymme som ges till respondenten att 

fritt svara utifrån sin tolkning av det fenomen som undersöks. Detta utrymme möjliggör 

för oss författare att få en bild av hur hälsocentralerna själva ser på verksamheten, vilket 

är en viktig del vid utvecklandet av en ABC-modell och därmed uppfylla studiens syfte. 

 

Val av respondenter 

Studien har genomfört intervjuer med totalt sju personer för att erhålla övergripande 

kunskap om hälsocentralerna. Två av dessa sju respondenter är anställda inom NLL och 

deras roll är att arbeta för att samtliga hälsocentralerna i landstinget ska ha riktlinjer och 

regelverk att arbeta efter samt att följa upp hälsocentralernas arbete. Båda har tidigare 

varit verksamhetschefer på hälsocentraler, varvid en av dem dessutom har arbetat som 

läkare. Dessa två personer är lämpliga respondenter då de innehar erfarenhet av att vara 

verksamhetschef för en hälsocentral samtidigt som de nu arbetar med övergripande 

frågor för hälsocentralernas utveckling. 

 

Den kunskap om verksamheten de två anställda på NLL bidrog med utökades genom 

intervjuer med fem verksamhetschefer. Dessa personer har ansvar för hela 

verksamheten på varsin hälsocentral. Verksamhetscheferna är lämpliga respondenter i 

studien i och med att de både kan beskriva verksamheten översiktligt samt mer ingående 

hur arbetsprocessen för att behandla en patient på hälsocentralen ser ut. Med det menas 

att de i och med sin position som verksamhetschef har en god överblick, samtidigt som 

de är involverade i vad som sker på hälsocentralen. Ett alternativ till att intervjua 

verksamhetscheferna skulle kunna vara att intervjua de olika yrkesgrupperna på 

hälsocentralerna. Dock anses det alternativet inte ge den övergripande förståelsen för 

verksamhetens delar som i studien anses nödvändig, varvid det valdes bort. 

 

Att de intervjuade verksamhetscheferna är just fem till antalet baseras på den mättnad 

studien identifierade under empiriinsamlingens gång. Vi upptäckte att respondenternas 

utsagor verksamhetscheferna delgav om hälsocentralernas arbetsprocesser liknande 

varandra och att det därmed inte framkom något nytt från intervjuerna. Det framstod 

som icke relevant att intervjua fler personer med liknande befattning. Det föreföll inte 

heller relevant att intervjua fler personer som arbetar på NLL, än de två genomförda 

intervjuerna. Även det mot bakgrund av att deras utsagor liknade varandra.  

 

Intervjuguide 

Vid en kvalitativ intervju kan standardiseringen på upplägget av en intervju skilja sig åt 

mellan olika intervjuer. Patel och Davidsson (2011, s. 81) hävdar att forskarna antingen 

kan ställa frågorna i en förutbestämd ordning eller anpassa sig under intervjuns gång 

och ställa frågorna i den ordning som upplevs naturligt vid det tillfället. Detta är något 

studien tagit fasta på, i avseende till att följt med i respondentens resonemang och lyft 

fram de frågor som passar i just det sammanhanget där intervjun “äger rum”. Vi anser 

att en lägre nivå av standardisering på detta sätt är gynnsam för att få respondenten att 
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delge information som kan bidra till förståelse av hur verksamheten på hälsocentralerna 

är uppbyggd. 

 

Intervjuguiden består av tre huvudsakliga delar och finns bifogad som appendix 1. De 

inledande frågorna handlar om respondenten och dennes arbetsposition på 

hälsocentralerna i avseende till att dels erhålla information om hälsocentralers 

uppbyggnad och dels om respondenternas ansvar, exempelvis eventuellt 

kostnadsansvar. Intervjufrågorna i del två behandlar frågor om hälsocentraler i avseende 

till att öka kunskapen om hälsocentralerna i helhet. Tanken är att ta reda på de 

huvudsakliga tjänsterna som hälsocentralerna har. Detta mot bakgrund till det 

Baxendale et al. (2006, s. 13) benämner som kostnadsobjekt i ABC-modellen. Vidare är 

kostnadsobjektet viktigt att identifiera i avseende att ta reda på organisationens 

kostnader. Vi är väl införstådda med att hälsocentraler är första instansen för hälso- och 

sjukvården, vilket innebär att det finns olika yrkesgrupper på hälsocentraler. Del tre 

behandlar frågor om arbetsprocesserna för hälsocentraler, vilka utgör en central del i 

ABC-modellen. Goldberg och Kosinski (2011, s. 949) nämner att arbetsprocessen bryts 

ned till aktiviteter, dvs. arbetsmoment eller arbetsuppgifter av fysisk karaktär som 

genomförs för att färdigställa kostnadsobjektet. Den bakomliggande tanken med 

intervjufrågan “Beskriv arbetsmomenten på en hälsocentral vid ett patientbesök” är att 

erhålla kunskap för en generell arbetsprocess som hälsocentralen genomför vid ett 

patientbesök. Vidare kunde kostnadsposter, likt utbildning och konferens, identifieras 

utifrån årsredovisningen, vilka vi fann intressanta att fråga respondenterna om för att ta 

reda på omfattningen av dessa delar inom verksamheten på hälsocentralerna. Ytterligare 

en tanke med frågorna vid intervjun var att ta reda på tidsåtgången för arbetsprocessen 

och hur lång tid varje patientbesök tar, i avseende på det som Cannavacciuolo et al. 

(2012, s. 4881) benämner är kostnadsdrivare, vilka anses ha ett orsak-verkan samband 

med aktiviteten.  

 

5.2.3 Frågeformulär 

För att fånga upp detaljerade uppgifter om den nya inriktningen konstruerades ett 

frågeformulär till var och en av de yrkesgrupper som är involverade vid ett planerat 

läkarbesök på hälsocentralen, nämligen kallelse, reception, provtagning samt läkarens 

arbete. Tillvägagångssättet för att komma fram till vilka hälsocentraler som 

frågeformulären skulle distribueras till var att samtliga fem hälsocentraler som tidigare 

hade blivit intervjuade kontaktades igen, med en förfrågan om möjligheten att kunna 

besvara frågeformulären. Två av dessa hälsocentraler var villiga att hjälpa oss att 

besvara frågeformulären. Tre av hälsocentralerna tackade nej till att besvara 

frågeformulären med anledning av tidsbrist, då det hade mycket att göra på 

hälsocentralerna. Dessutom angav en hälsocentral att anledningen till att de inte kunde 

besvara frågeformulären var att de anlitar stafettläkare. Bakgrunden till det är att dessa 

läkare gör andra arbetsuppgifter än vad läkare normalt gör, exempelvis gällande 

administration, vilket enligt verksamhetschefen på den hälsocentralen gjorde det 

olämpligt att låta denna personal besvara frågeformulären. 

 

Nästa steg var att mejla frågeformulären till verksamhetscheferna på de två 

hälsocentralerna som tackade ja till att medverka. Det var sedan verksamhetschefernas 

uppgift att distribuera frågeformulären vidare till läkare samt personer som arbetar med 

kallelse, reception och provtagning på respektive hälsocentral. Att vi som externa parter 

skulle be om fullständiga listor över hälsocentralernas anställda för att kunna göra ett 

sannolikhetsurval och utifrån det urvalet distribuera frågeformulären vore inte lämpligt. 
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Ett sannolikhetsurval hade inte bidragit till studien då syftet med frågeformulären är att 

ta del av information om de anställdas arbetsuppgifter och tidsåtgång för olika 

arbetsmoment och inte generalisera dessa data för en hel population. Att urvalet ska 

kunna generaliseras menar Bryman (2011, s. 179) är typiskt för ett sannolikhetsurval. 

Av smidighetsskäl valdes således att låta verksamhetscheferna distribuera enkäterna 

istället för att göra ett sannolikhetsurval. 

 

Vart och ett av de fyra varianterna av frågeformulär skickades ut i fyra exemplar 

vardera, fördelat lika mellan de både hälsocentralerna. Totalt skickades således 16 

frågeformulär ut och antalet erhållna svar var 8. Tre av svaren gällde läkarens arbete. 

Från kallelse och reception erhölls två svar vardera. Slutligen erhölls ett svar från de 

som arbetar med provtagning. Syftet med frågeformulären var att erhålla kunskap från 

personalen via detaljerade beskrivningar kring de arbetsmoment som de anställda utför 

vid ett planerat läkarbesök samt tidsåtgången för dessa arbetsmoment. Att enbart 8 svar 

erhölls kan anses vara en brist i studien. Dock bör det tas i beaktning att målet var att få 

en uppskattning på tidsåtgången för respektive arbetsmoment och inte att mer precist 

fastställa tidsåtgången, varvid antalet erhållna svar anses tillräckligt. Frågeformulären 

presenteras i empirikapitlet, under rubriken 6.3 Frågeformulär. 

 

 

5.3 Kritik mot metodval 
I detta avsnitt ämnar vi redogöra för läsaren om kritik som har identifierats gällande de 

metodval som har genomförts under studiens process. Empirin i form av årsbokslut och 

intern verksamhetsdata är framtagen av NLL. Dessa kostnadsuppgifter är framtagna av 

en controller på NLL och viss kritik angående datainsamlingen är därmed befogad i och 

med att siffrorna och vården gäller just delar av NLL. Emellertid är detta en stor 

organisation och misstankar om manipulation av siffrorna i årsboksluten innan de 

skickas till oss bedöms som minimal i och med att årsboksluten är rådata. Det är heller 

inte troligt att den interna verksamhetsdatan som förmedlas till oss är manipulerade då 

det rör sig om väldigt enkel statistik där förtjänsterna vid eventuell manipulation ter sig 

obetydliga. Vidare är årsboksluten och den interna verksamhetsdatan nödvändigt 

material för att utveckla en ABC-modell till hälsocentraler i enlighet med syftet och i 

och med att dessa uppgifter inte finns offentligt tillgänglig är vi tvungna att använda oss 

av de siffror och värden de förmedlar till oss. Något annat sätt att få tag i detta material 

än på detta tillvägagångssätt hade varit svårt. 

 

De intervjuer som har genomförts i studien kräver kritisk granskning. Vi har genomfört 

två intervjuer med två respondenter ansikte mot ansikte, medan fem av studiens 

intervjuer har skett via telefon. Valet av telefonintervjuer istället för “live-intervjuer” 

har skett mot bakgrund av avståndet. Att på detta sätt spara in på tid och pengar anses 

av Bryman (2011, s. 208-209) vara ett relevant argument för att välja telefonintervjuer 

istället för live-intervjuer. Några ytterligare fördelar med telefonintervjuer är att 

respondenterna kan svara fritt utan några underliggande värderingar som kan 

förekomma vid en live-intervju, exempelvis fördomar om kön, klass och ålder. Bryman 

(2011, s. 432-433) nämner vidare att nackdelar med telefonintervjuer är att forskarna 

kan gå miste om respondentens kroppspråk såsom gester och minspel. Detta är något 

som vi är medveten om och vi menar således att detta kan ha haft betydelse för denna 

studie. Dock anser vi inte att telefonintervjuerna har haft en avgörande påverkan på 

studien, eftersom syftet med studiens intervjuer är att skapa förståelse för hur 

arbetsprocessen ser ut på hälsocentraler och dess bakomliggande faktorer som påverkar 
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kostnader inom verksamheten. Om vårt syfte med intervjuerna hade varit att 

tillhandahålla information kring respondenternas värderingar och åsikter anser vi att 

kroppsspråket hade varit viktigare. 
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6. EMPIRI 

_______________________________________________ 
I detta kapitel presenteras resultatet från studiens datainsamling. Som tidigare nämnts 

består datainsamlingen av årsbokslut och intern verksamhetsdata, intervjuer samt 

frågeformulär. Detta kapitel är uppdelat i tre delar, där resultatet från var och en av 

datainsamlingsmetoderna presenteras i varsin del. 

 

Upplägg på detta kapitel följer den empiriprocess som presenterades i slutskedet av 

föregående kapitel. Vi är medvetna om att det optimala vore att ha samma struktur på 

teoriavsnittet, empiriavsnittet samt analyskapitlet. Dock anser vi att det i denna studie 

vore olämpligt att ha den strukturen. Vi anser att empiriavsnittet bör följa 

empiriprocessen istället för de sex steg som presenterats i teorin och som kommer 

utgöra stommen i analyskapitlet. Anledningen till detta är att informationen som 

framkom vid datainsamlingen kan vara behjälplig vid flera steg då ABC-modellen ska 

utvecklas. Att då presentera empirin utifrån de sex stegen skulle innebär upprepningar 

vilket vi anser gör texten svår och ointressant att läsa. Mot bakgrund av detta följer här 

nedan redovisningen av studiens empiri med utgångspunkt i de datainsamlingsmetoder 

som använts i studien. 

 

Vi har i studien valt att hålla respondenterna anonyma. Det visade sig vara ett önskemål 

från några av respondenterna varvid vi valt att inte namnge någon. Gällande de fem 

aktuella hälsocentralerna i studien har vi valt samma strategi, dvs. inte namnge dessa. 

Det faller sig naturligt då respondenterna hålls anonyma att även de hälsocentraler där 

de är verksamhetschefer inte nämns vid namn i studien. I och med dagens goda tillgång 

till internet vore det utan problem möjligt att ta reda på vem personen ifråga är, om man 

vet namnet på hälsocentralen. Därmed hålls även hälsocentralerna anonyma i studien. I 

redogörelsen för empirin från intervjuerna har vi valt att använda fiktiva namn. Vi anser 

att det är lättare att åskådliggöra respondenternas olika utsagor om de tilldelas varsin 

beteckning. Valet av att använda fiktiva namn istället för “respondent 1” osv grundas i 

att vi anser att det gör empirin mer lättläst. 

 

 

6.1 Årsbokslut och intern verksamhetsdata 
Som tabell 3 nedan visar har vi samlat in empiri i form av intern verksamhetsdata i form 

av tre olika rapporter. I appendix 2 hittas exempel på hur dessa rapporter är utformade. 

 

Interna verksamhetsdata som använts i studien 

 Årsrapport över antal besök, totalt sett, per hälsocentral samt per yrkesgrupp 

 Årsrapport över antal besök, för olika typer av läkarbesök, per hälsocentral 

 Rapporter över arbetad tid i form av närvarotimmar, per hälsocentral och 

yrkesgrupp 
 

Tabell 3 - Empiri i form av interna verksamhetsdata 

 

Värt att notera är att samtliga data som avses i tabellen ovan gäller för 2013. Till vad de 

olika uppgifterna i dessa rapporter används framkommer i analyskapitlet. 
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I studien förekommer också årsbokslut. Emellertid har vi valt att inte redovisa dessa i 

appendix då det kan finns en risk att anonymiteten för hälsocentralerna och 

respondenterna avslöjas. 

 

 

6.2 Intervjuer 
En del av studiens datainsamling består av intervjuer. Vi har valt att redovisa detta 

avsnitt utifrån intervjuguiden. Den redogjordes för i den praktiska metoden och finns 

bifogad som appendix 1. Intervjuerna har gjorts med personerna enligt tabell 4 nedan. 

 

Fiktivt namn  Titel Datum Access 

Adam Beställar- och analysenheten, 

fd. verksamhetschef  

2014-03-28 Liveintervju 

Bert Beställar- och analysenheten, 

fd. verksamhetschef 

2014-03-28 Liveintervju 

Cesar Verksamhetschef 2014-04-01 Telefonintervju 

Doris Verksamhetschef 2014-04-08 Telefonintervju 

Emma Verksamhetschef 2014-04-10 Telefonintervju 

Fabian Verksamhetschef 2014-04-10 Telefonintervju 

Gustav Verksamhetschef  2014-04-10 Telefonintervju 
 

Tabell 4 - Respondenter vid intervjuerna 

 

6.2.1 Hälsocentralers kompetenser 

Under intervjuerna beskrev respondenterna att hälsocentralers bemanning och personal 

varierar, varvid den främsta orsaken anses bero på deras ekonomi och antalet listade 

patienter, dvs. hälsocentralernas storlek. Bert förklarade att det råder skillnader mellan 

hälsocentraler som ligger i glesbygden och i tätorten. Han ger exempel på att 

hälsocentraler i Pajala och i Arvidsjour tar emot patienter som har varit med om 

trafikolyckor, akuta hjärnblödningar och hjärtinfarkter, medan sådana olyckor som sker 

i Luleå-området transporteras direkt till sjukhuset och inte till hälsocentraler. Bert 

förklarade även att hälsocentraler som är belägna i glesbygden kan samverka med andra 

hälsocentraler genom exempelvis att ha gemensam arbetsterapeut och sjukgymnast. 

Adam och Bert beskriver att det finns vissa krav i beställningen där det framgår vad 

hälsocentralen ska bedriva. Exempel på sådana krav är att det måste finnas anställda 

allmänläkare och distriktssköterskor. Per automatik blir barnmorskor dessutom 

involverade eftersom det framgår i beställningen att hälsocentraler måste bedriva 

barnhälsovård och mödrahälsovård. De yrkesgrupper som nämnts vid intervjuerna 

redovisas i tabell 5 på nästa sida. 
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Yrkesgrupper på de olika hälsocentralerna 

Allmänläkare 

Arbetsterapeuter 

Astmasköterskor 

Barnmorskor 

Barnsköterskor 

BVC-sköterskor 

Distriktsläkare 

Distriktssköterskor 

Distriktsköterskebarnmorskor 

Diabetessköterskor 

KBT-behandlare 

Kurator 

Lab (biomedicinsk analytiker) 

Läkarsekreterare 

Sjukgymnaster 

Skolsköterskor 

Undersköterskor 

ST-läkare 
 

Tabell 5 - Yrkesgrupper på de olika hälsocentralerna 

 

 

6.2.2 Patientomhändertagande 

Som nämnts ovan finns det ett flertal olika yrkesgrupper på hälsocentralerna. Av 

respondenterna framgår att det finns en gemensam nämnare vid samtliga varianter av 

besök och det är att patienterna anmäler sig i receptionen. Respondenterna anger att alla 

patienter ankomstregistreras, så att den person som ska ta emot patienten vet att 

patienten ifråga är på plats. Emellertid beskriver respondenterna att det råder skillnader 

mellan karaktären på den behandling som ges vid ett patientbesök för de olika 

yrkesgrupperna. Nedan presenteras respondenternas beskrivning av hur olika 

yrkesgrupper arbetar. 

 

Läkarens arbetsmoment 

Adam berättar att vid ett besök hos läkaren inleds undersökningen med anamnes, dvs. 

att patienten får redogöra för sina besvär och vad som har hänt sedan de träffades sist, 

varefter läkaren genomför själva undersökningen. Vid själva undersökningen kan 

patienten behöva göra en provtagning där och då. Därefter ska läkaren analysera 

resultaten av proverna och avsluta besöket med att komma fram till vad resultatet av 

undersökningen blev, vilket kan vara att ordinera medicinering och skriva ut ett recept. 

Bert säger att läkemedelskostnaderna kan variera kraftigt beroende på olika läkemedel 

och han ger exempel på att Crestor (medicinering för blodfettsänkare) ska föreskrivas 

till patienter som inte tål något annat. Crestor är en dyr medicin och en årskonsumtion 

kostar 5 000 kr. Han beskriver vidare att det finns en motsvarande medicin som heter 

Simvastatin, som de allra patienter klarar av utan problem, med en årskostnad på 180 kr. 

Att då testa att ordinera Simvastatin även till de som i regel bör ha Crestor kan 

hälsocentralen spara pengar. Bert förtydligar att de flesta patienter utan problem klarar 

av Simvastatin och att om Simvastatin inte fungerar byter man givetvis.  
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Under tiden patienten är på provtagning kan läkaren arbeta med andra arbetsuppgifter, 

exempelvis signera vissa dokument. Gustav säger att i vissa fall kan proverna från 

patienterna behöva skickas till sjukhuset för analys. Då får patienten komma tillbaka 

senare och få bedömningen av provresultaten från läkaren. Om provresultatet för 

patienterna ser normala ut får patienten enligt Gustav vänta på hälsocentralen och få 

besked om provresultatet vid besöket. Utöver beslut om olika typer av provtagning 

säger Gustav att läkaren kan besluta om att skicka patienten direkt till sjukhuset, om det 

är allvarligt. Avslutet på besöket är enligt Adam att läkaren dikterar besöket, dvs. pratar 

in på en bandspelare aktuell status för patienten. Bert berättar att läkarna ofta har kvar 

patienten i rummet då de dikterar och dokumenterar, för att ge patienten en möjlighet att 

rätta till ifall läkaren har förstått något fel. Fabian berättar att ifall patientens besvär är 

för svåra skickas en remiss till specialistsjukvården (sjukhus). Han menar vidare att 

undersökningen kan leda till ett besök hos andra yrkesgrupper på hälsocentralen, 

exempelvis sjukgymnasten, arbetsterapeuten eller KBT-behandlaren.  

 

Sjuksköterskans arbetsmoment 

Adam berättar att sjuksköterskor har många korta möten med patienter. Enligt honom 

kan sjuksköterskornas arbetsuppgifter, grovt sett, delas upp i två delar. Den ena delen 

består av sjuksköterskorna telefonrådgivning, dvs. patienter som kontaktar 

hälsocentralen får först prata med en sjuksköterska. Den andra delen av 

sjuksköterskornas arbetsuppgifter utgörs av att ta emot besök på egna mottagningar. I de 

fallen säger Emma att det kan röra sig om exempelvis rådgivning och behandling, 

samtal, uppföljningar, blodtryckskontroller, omläggning av sår eller ge injektioner. 

Emellertid säger hon att sjuksköterskorna kan ha viss form av återkommande besök, 

exempelvis såromläggningar som kan ske 3 gånger i veckan. Efter besöket måste 

sjuksköterskan dokumentera, dvs. ange vad som har gjorts under patientbesöket i 

patientens journal.  

 

Provtagningspersonalens arbetsmoment 

I enlighet med vad respondenterna har angivit kan patienter ombeds att ta prover. 

Respondenterna beskriver att bokningen vid provtagning vanligtvis innefattas av 10 

minuters moduler. Den tidsåtgången som används anses både av Doris samt Emma vara 

rimlig vid enklare provtagningar såsom venprov. Om det istället är EKG eller 

kombinationer av flera provtagningar som ska tas, kan tidsåtgången istället bokas för 20 

minuter. Ett annat scenario då provtagningen tar längre tid är om patienten ifråga är 

svårstucken. Emma förklarar det som att: 

 

“en del kan ju vara svårstuckna och då springer ju tiden iväg”. 

 

Arbetsuppgifterna som genomförs vid en provtagning beskriver Adam som följande, 

först får provtagningspersonalen en beställning i datorn om information angående 

patienten samt vilka prover som ska tas. Därefter får patienten komma in i rummet och 

som följs av en identitetskontroll för att säkerställa att det är rätt person. Därefter ger de 

instruktioner till patienten, baserat på vilket prov som ska tas, exempelvis att gå på 

toaletten och kissa i en burk om det är urinprov som ska tas. Andra typer av prover som 

kan tas är blodtryck eller blodprover via stick i armen. Efter provtagningen antecknas 

detta i patientens journal. Fabian förklarar vidare att efter patienten har genomfört 

provet ska proverna analyseras på hälsocentralen och de prover som inte kan analyseras 

på hälsocentralen skickas vidare till ett centralt labb, exempelvis ett sjukhus. Även 

Cesar framhäver att vissa prover analyseras på plats och vissa skickas iväg. 
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Barnmorskans arbetsmoment 

Ytterligare en kategori av besök som lyftes fram av respondenterna är besök till 

barnmorskan. Enligt Doris kan patienten regelbundet besöka barnmorskan i syfte att 

förnya ett recept på preventivmedel. I de fallen menar Doris att det är patienterna själva 

som bokar tid. Vanligtvis tar ett sådant besök 30 minuter. Överlag är besöken till 

barnmorskan oftast planerade besök i förväg. De akuta besök till barnmorskan som kan 

ske är att en gravid kvinna inte har känt av fosterrörelser på ett tag och vill kontrollera 

att allting är bra.  

 

Sammanfattning 

I tabell 6 nedan sammanfattas typiska arbetsuppgifter för de olika yrkesgrupperna. 

 

Yrkesgrupp Arbetsuppgifter vid patientbesök  

(som framkom vid intervjuerna) 

Läkare  Anamnes (patienten redogör för sina besvär) 

 Undersöka patienten 

 Analysera provresultat 

 Ordinera medicin/skriva ut ett recept 

 Signera dokument 

 Eventuellt skicka patienten till sjukhuset 

 Diktera besöket 

 Skicka remiss 

Sjuksköterska  Telefonrådgivning 

 Behandling 

 Samtal 

 Uppföljningar 

 Blodtryckskontroller 

 Omläggning av sår 

 Ge injektioner 

 Dokumentera i patientens journal 

Provtagningspersonal  Ta emot en beställning av vad som ska göras 

 Kontrollera identiteten 

 Ge instruktioner till patienten, exempelvis gå på toa 

 Ta provet 

 Analysera proverna (eller skicka iväg proverna) 

 Anteckna i journal 

Barnmorska  Förnya recept på preventivmedel 

 Undersöka gravida kvinnor 
Tabell 6 - Arbetsuppgifter för yrkesgrupperna vid patientbesök 

 

 

Patientbesök i andra lokaler än på hälsocentralen  

De beskrivna arbetsmomenten för de olika yrkesgrupperna kan som synes skilja sig åt. 

På det temat berättar Cesar att det är svårt att jämföra olika patientbesök mellan olika 

yrkesgrupper på hälsocentralen och en ytterligare omständighet att ta hänsyn till är att 

hälsocentralen kan göra hembesök. Adam förklarar att hembesöken av sköterskor sedan 

januari förra året sker i kommunens regi. Cesar förklarar att det är svårt att göra en 

gränsdragning mellan kommunen och landstinget och beskrev att en del av 

hälsocentralers patientbesök fortfarande bedrivs i andra lokaler än på hälsocentralen och 

uppgav sjukgymnastik och arbetsterapi som exempel. Sjukgymnastens patientbesök kan 

handla om bassängträning, där sjukgymnasten åker till ett badhus och tränar med 
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patienten och vid andra tillfällen i samband med patientens rehabträning som sker i 

styrkelokaler, där sjukgymnasten har konstruerat ett styrketräningsprogram till 

patienten. Cesar beskriver att även arbetsterapeut utför hembesök och även läkaren kan 

göra hembesök i vissa fall då läkaren är medicinsk ansvarig för patienten. Cesar 

sammanfattar skillnaderna mellan yrkesgrupperna, allmänt och för hembesök, genom att 

säga:  

 

“... en arbetsterapeut arbetar ju på ett annorlunda sätt så man kan 

inte jämföra antalet arbetsterapeuter med en sjukgymnast i antal 

besök. Därför att de kanske gör 3 hembesök per en dag, men 

tidsmässigt lägger de mera arbete, eller längre tid arbete på det. Så 

det är svårt att jämföra antal besök med arbetsinsatsen som görs...”.  

 

6.2.3 Olika typer av läkarbesök 

Som vi redogjorde i föregående kapitel angående empiriprocessen har studien förändrats 

under studiens gång. Från att empiriinsamlingen har berört hela hälsocentralen kom 

fokus att riktas mot enbart läkarbesök och den arbetsprocess som genomförs vid ett 

planerat läkarbesök. Med start i detta avsnitt och fortsättning genom hela resterande 

delen av intervju-empirin är enbart läkarbesök i fokus. 

 

Läkarbesök beskrivs av respondenterna som det vanligast besöket och utgör en viktig 

del av verksamheten. Fabian utvecklar: 

 

“Ja, jag skulle nog säga att läkarbesöken är de vanligaste besöken. 

Sen finns det ju sköterskebesök och då handlar det ju oftast om saker 

som uppstått i samband med läkarbesök. Det kan vara omläggning, 

suturtagningar, ordinera injektioner, läkemedelsdelning, ja… den 

typen.” 

 

Vidare förklarar respondenterna att läkarbesöken på hälsocentraler kan beskrivas, grovt 

sett, utifrån två typer av besök: oplanerade-/akutbesök och planerade besök. Fabian 

beskriver de olika typerna av läkarbesök som följer:  

 

“Antingen är man kroniska patienter som kommer till vårdcentralen 

och behandlar sina kroniska besvär, med återkommande besvär eller 

så söker man akut för någonting man tycker man har ett födelsemärke, 

man är kraftigt förkyld eller man har fått huvudvärk eller yrsel eller 

vad det nu kan vara och vill komma och bli bedömd av en läkare.” 

 

Respondenterna beskrev att de oplanerade/akuta besöken innebär att det har uppkommit 

ett behov, att hälsocentralen inte lyckats förbereda eller förutse att det ska uppstå 

någonting. Oplanerade/akuta besök är besök där patienten behöver behandling samma 

dag eller inom ett par veckor. Respondenterna angav att de planerade besöken avser 

långtidsplanerade besök, som syftar till att patienten kommer på ett 

kontrollbesök/uppföljningsbesök. Vidare framgick att vid de planerade besöken går 

läkaren igenom status för patienten och vilka mediciner som eventuellt ska åtgärdas. 

Slutligen säger Adam att det finns statistik över fördelningen mellan planerade och 

oplanerade/akuta besök, men att statistik i övrigt är bristfällig. Han säger att 

tidsåtgången för olika saker, såsom hur mycket tid som spenderas på olika 

arbetsmoment, inte registreras utan menar istället att: 
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“Det finns många som själv kan säga uppskattning, hur mycket av vår 

tid som går till det och det” 

 

Tabell 7 nedan visar exempel på besvär som behandlas vid de olika typerna av besök. 

 

 

 

6.2.4 Bokning vid planerade läkarbesök 

Respondenterna anger att planerade och oplanerade läkarbesök skiljer sig åt på vissa 

punkter. Exempelvis menar de att bokningen av patienter för de planerade läkarbesöken 

sker en tid i förväg, medan de oplanerade inte har samma framförhållning när det gäller 

bokning. I detta avsnitt redogörs för bokningen av planerade läkarbesök medan 

förförandet vid oplanerade läkarbesök presenteras under rubriken 6.2.5 Då en patient 

söker akutvård. 

 

Respondenterna är överens om att hälsocentralerna vid bokning av patienter till de 

planerade besöken utgår från en planeringslista som hämtas ur ett datasystem. En del 

kallar det väntelista, men påpekar samtidigt att väntelista är det gamla namnet och att 

det numera heter planeringslista. Från denna planeringslista kontrollerar man när 

patienter ska kallas till hälsocentralen och planerar in patienterna inom kommande 

tidsperiod, dvs. nästkommande månad. Av respondenternas utsagor framgår det att det 

är olika personer som utför bokningsförfarandet för hälsocentraler. Det framgår av 

Fabians utsaga att det inte bara skiljer sig mellan hälsocentraler, utan att respektive 

läkare på varje hälsocentral själv avgör om denne genomför arbetet med kallelserna 

eller ger uppdraget till läkarsekreteraren. Respondenterna beskriver att det vanligtvis är 

läkarsekreteraren som genomför denna process, men de tillägger att det alltid är läkarna 

som avgör vad kallelsen ska innefatta, exempelvis vilka prover som ska tas, även om 

det är någon annan som utför processen. Gällande tidsåtgången för att genomföra 

bokningsförfarandet säger Fabian att det inte behöver vara ta så lång tid, om allt flyter 

på som det ska. Då tar det endast några minuter. I de fall man måste välja vilka patienter 

som ska komma på besök kan det ta längre tid. Respondenterna anger att tillgången på 

läkare på hälsocentralen kan styra hur många patienter som kan planeras in på 

återkommande läkarbesök. I de fall hälsocentralen har för få läkare i tjänst behöver ett 

urval göras bland patienterna från planeringslistan. I sådana urvalssituationer behöver 

läkare konsulteras för att bedöma vilka patienter som har störst behov av att komma på 

besök. 

 

Oplanerade/akuta läkarbesök Planerade läkarbesök 

Andningsbesvär 

Allergier 

Arbetsplatsolyckor 

Borttagning av födelsemärke 

Hjärtbesvär 

Kraftig förkylning 

Någon har ramlat och skadat sig 

Olycksfall 

Yrsel 

Öroninflammation 

Kroniska sjukdomar 

Astma 

Diabetes 

Hjärt- och kärlsjukdomar 

 

Tabell 7 - Planerade och oplanerade/akuta besök 
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Enligt respondenterna bygger urvalet av patienter på att läkarna vid ett tidigare tillfälle 

har haft patienten på besök och angivit inom vilket tidsintervall patienten ska komma på 

ett återbesök. Läkaren anger då förväntad tidsåtgång för den tänkta kontrollen samt 

beslutar vad som ska göras vid besöket. I denna angivelse kan andra åtgärder än själva 

läkarbesöket ingå, exempelvis huruvida provtagning ska äga rum innan återbesöket eller 

inte. Enligt respondenterna är det vanligt förekommande att en provtagning föregår vid 

ett planerat läkarbesök, där provtagningen oftast sker en vecka innan själva återbesöket 

till läkaren. Syftet med att patienten genomför en provtagning en vecka innan själva 

läkarbesöket, är att läkaren ska göra en bedömning om provresultatet och berätta om 

resultatet för patienten under själva besöket. Därefter ges patienten vidare behandling 

utifrån det.  

 

Respondenterna beskriver att tiden för de planerade läkarbesöken vanligtvis är 20-30 

minuter som standard, men att vissa besök kan vara upp till 40 minuter långa. Generellt 

sett tar de planerade läkarbesöken längre tid än akutbesöken. 

 

6.2.5 Då en patient söker akutvård 

Respondenterna beskriver att när det uppstår ett behov av vård, av mer eller mindre akut 

karaktär, kontaktar patienten sin hälsocentral. Respondenterna berättar att när patienten 

ringer in till hälsocentralen får de prata med en sköterska. Sköterskan gör den första 

bedömningen av patientens tillstånd och bedömer vilken typ av vård som är lämplig i 

just den aktuella patientens fall. Emma tillägger att sköterskorna till sin hjälp vid 

bedömningen har styrdokument och ledningssystem att använda sig av, ifall de känner 

sig tveksamma hur en patient ska behandlas vidare. Även Doris berättar att sköterskorna 

gör första bedömningen av patientens vårdbehov och att tiden för ett sådant samtal tar 

cirka 5-10 minuter. 

 

Adam förklarar att patienten kortfattat får beskriva om sin åkomma och då får råd i 

telefon av sköterskan hur behandling kan ske eller om sjuksköterskan bedömer att det är 

av allvarligare karaktär och en tid således bokas hos läkaren för en undersökning. Tiden 

som bokas till läkaren kan antingen vara samma dag eller ett par veckor framåt. Även 

Gustav menar att sjuksköterskan tar ställning till huruvida patienten behöver vård 

omedelbart eller om det kan vänta. Adam betonar att i denna process är det sköterskan 

som gör första bedömningen och att resterande vård baseras på den bedömningen. Även 

Bert berättar att det är sköterskan som styr behandlingen av en patient som kommer på 

akutbesök och därmed bestämmer huruvida det ska tas prover och i sådana fall vilka 

prover. Enligt Bert är det vid akutbesök emellertid ovanligt att patienten tar prover 

överhuvudtaget. Fabian lyfter fram att det är en fördel om patienten kan bokas in på den 

läkare som är patientansvarig för just den patienten. I annat fall bokas patienten in på 

ledig läkare.  

 

Tidsåtgången för ett oplanerat/akutbesök 

Tidsdispositionen för oplanerat/akutbesök är enligt Bert 15 minuter, dvs. bokning i 15-

minuters moduler. Det innebär att i normalfallet bokas 15 minuter per patient, men ifall 

det verkar vara mer att göra än vad som anses normalt kan två 15-minuters moduler 

bokas efter varandra för att ägna 30 minuter åt patienten. Bert förklarar att 15 minuter är 

lagom för: 

 

“det hinner man ganska mycket på och så kan man bestämma om det 

behövs uppföljning”.  
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Doris förklarar att 15-minuters moduler används även på den hälsocentral där hon är 

verksamhetschef och att flera moduler kan bokas om sjuksköterskan misstänker att 

besöket kommer ta längre tid. Samma resonemang framför Emma, men menar att 

utgångstiden är 20 minuter. Respondenterna anger att de arbetar med tidsmoduler på 

sina hälsocentraler i dessa lägen och det sköterskan bedömer är således hur många 

tidsmoduler som behöver bokas för en viss patient. Återigen är det sköterskans 

bedömning av patientens vårdbehov som är det avgörande. Viktigt att lyfta fram i 

sammanhanget är att den bokade tiden kan avvika från den faktiska tidsåtgången vid 

besöket. Detta menar respondenterna är helt naturligt då det på förhand kan vara svårt 

att fullständigt veta hur lång tid besöket kommer ta. Fabian menar att akutbesöken är 

mellan 15-45 minuter, men att besök på 20-30 minuter är vanligast. Gustav berättar 

också om denna osäkerhet och menar att ibland innefattar patientbesöket endast 15 

minuter, trots att 30 minuter var inbokade. Men säger samtidigt att det jämnar ut sig då 

ett senare besök kanske innefattar 45 minuter.  

 

6.2.6 Administration 

Administration för läkaren 

Under intervjuerna förklarade respondenterna att en del av läkarens arbetsuppgifter 

ägnas åt administration.  Bert förklarar att det är viktigt att de andra yrkesgrupperna 

administrerar i det avseendet att läkaren i efterhand ska kunna följa upp ur patientens 

journal, vad sades för ett halvår sedan etc. Kraven för administration har enligt Bert ökat 

för alla yrkesgrupper på en hälsocentral. Fabian förklarar att tiden för läkarens 

administrativa arbetsuppgifter varierar beroende på patienten och ger exempel på att för 

utredningspatienter kan administrationen vara väldigt omfattande. I vissa fall behöver 

läkaren vara i kontakt med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och sociala 

myndigheter. I vissa fall behöver till och med en specialist vara involverad för att 

läkaren ska kunna utfärda vissa typer av intyg som kan leda till sjukpension eller 

liknande. Han ger ytterligare ett exempel och beskriver att administrationen vid 

halsfluss, som avser oplanerade/akuta besök, inte är alltför omfattande. Vid den 

processen kollar läkaren i halsen, tar ett prov och sedan ordinerar de antibiotika och 

sedan skriver läkaren ner detta i journalen. I tabell 8 nedan presenteras exempel på 

läkarens administrativa uppgifter, som framkom vid intervjuerna. 

 

Läkarens administrativa uppgifter 

 Provsvar som ska bedömas och signeras 

 Dikterar till journalen 

 Intyg om arbetsförmågebedömning 

 Anteckningar att gå igenom 

 Intyg från Försäkringskassan 

 Remisser från sjukhuset att ta ställning till 

 Kontakt med myndigheter, exempelvis Arbetsförmedlingen 

 Skriva recept till patienten 
 

Tabell 8 - Läkarens administrativa uppgifter 

 

Gustav menar att det idag finns en felaktig uppfattning om att läkarens administration 

kan göras av någon annan, exempelvis läkarsekreteraren. Gustav framhäver att vissa 

administrativa uppgifter kräver läkarens expertis och ger exempel på sådana 

administrativa uppgifter: 
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“t.ex. en hemsjukvårdspatient, ett möte med socialen, det kan man inte 

låta någon annan göra, utan du måste ändå tänka och skriva 

bedömningarna själv.”  

 

Enligt respondenterna är det läkaren som avgör hur mycket tid de avsätter för 

administration innan de träffar patienten. De menar att tidsåtgången för administration 

är svårt att bedöma eftersom tiden som läkaren avsätter beror dels på läkaren och dels 

på vilken patient det är. Exempelvis kan läkarens kännedom om patienten sedan tidigare 

spela en roll vid tidsåtgången. Bert säger att då han arbetade som läkare kunde han gå 

igenom sitt dagsschema genom att kontrollera vilka patienter som skulle komma på 

besök. Han förklarade att han endast gjorde en snabbkontroll på datorn, vad visar 

värdena för patienten? Vad har hänt sedan han sist träffade patienten? Vidare beskriver 

Bert att förarbetet endast innefattade några minuter, och att den stora delen av 

kontrollen av patientens status sker när patienten har anlänt. 

 

Respondenterna förklarade att vid planerade läkarbesök är förarbetet oftast ganska 

standardiserat. Om patientens provsvar ser normala ut, är förarbetet inte alltför 

omfattande för läkaren. Doris tillägger dock att läkaren kan behöva mer tid att gå 

igenom provsvaren om de visar sig att resultaten är onormala. Läkaren kan då behöva 

göra en omfattande bedömning angående hur patienten ska behandlas, vilket kan leda 

till att förarbetet är väldigt omfattande vissa gånger. Fabian beskriver vidare att vid de 

oplanerade/akuta besöken, består förarbetet av att läkaren granskar patientens journal. 

Gemensamt för respondenterna är att det är svårt att avgöra hur lång tid läkaren avsätter 

till administration innan de träffar patienten och menar att det är upp till läkaren själv att 

välja hur denne vill disponera ut sin totala tid ägnad åt administration. Respondenterna 

förklarar att vissa läkare gärna vill ha tid att gå igenom journalen innan de träffar 

patienten, medan andra läkare gör detta arbete i samband med patientbesöket.  

 

Avsatta tider för läkarens administration 

 

Respondent Angiven uppdelning per vecka  

och per läkare 

Total tid per vecka 

Cesar Mån-Tor: 1 timme och 15 min per dag 

Fre: 2,5 timme 

7,5 timmar per vecka. 

Doris Mån-Fre: 30 min per dag 

En eftermiddag i veckan 

Små snuttar varje dag 

10 timmar per vecka 

(uppskattat av Doris) 

Emma Mån-Fre: 1,5 timme per dag 

En halv dag per vecka 

11,5 timmar per vecka 

Fabian (Ej specificerat) 6 timmar per vecka 

Gustav Mån-Fre: 1 timme per dag 

En eftermiddag i veckan 

9 timmar per vecka 

 

Tabell 9 - Läkarens avsatta tid till administration 

 

Respondenterna förklarade att hälsocentraler har avsatta tider för administration. 

Emellertid ser tidsdisponeringen av administration per vecka olika ut mellan 

hälsocentralerna, vilket framgår av tabell 9 ovan. Enligt respondenterna ägnas dessa 

tider åt administrativa arbetsuppgifter. De arbetsuppgifterna är till för patienten men kan 

genomföras utan att patienten är närvarande, vilket Cesar beskriver såhär: 
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“Det är arbete som gäller patienterna men som inte kräver att man 

måste ha patienten med mig. Jag behöver inte klämma på patienten.“. 

 

Cesar betonar vidare att det rör sig om arbete för att hjälpa patienterna och säger: 

 

“Men det är ändå patientarbete, det är ju inte liksom att man sitter 

och kladdrar i något uppslagsverk bara för att förkovra sig eller att 

jag sitter och stämplar post eller något sånt där.” 

 

Cesar berättar även att denna tid kan användas till att förbereda sig för morgondagens 

patienter. Även Doris nämner att tiden som är avsatt för administration kan användas till 

att läsa på om kommande patienter. Slutligen anger respondenterna att det kan skilja sig 

med administrationen från läkare till läkare. Det anges att en del läkare har mer 

administration än andra och att i vissa fall kan läkarna få utökad tid för administration 

om de känner att de har mycket sådana arbetsuppgifter att göra. 

 

6.2.7 Interna läkarmöten 

Respondenterna förklarade att hälsocentraler har avsatta tider för interna läkarmöten, 

vilka är möten som syftar till att läkaren ska kunna rådfråga sina kollegor angående 

behandling av patienter samt medicinska frågor. Doris tillägger att de interna 

läkarmötena kan innebära att läkarna handleder varandra ifall en läkare har ett knepigt 

ärende. 

 

Tiderna för interna läkarmötena varierar för de hälsocentraler vi har haft kontakt med. 

Tabell 10 nedan visar hur lång tid mötena är schemalagda per vecka. 

 

Respondent Angiven uppdelning per vecka Total tid per vecka 

Fabian En träff på en timme i veckan 1 timme per vecka 

Cesar En träff på 45 minuter per vecka 45 min per vecka 

Doris Mån-Fre: 15 minuter per dag 1 timme och 15 minuter per 

vecka 

Bert Mån-Fre: 10 minuter per dag 50 minuter per vecka 
 

Tabell 10 - Avsatt tid för interna läkarmöten 

 

 

6.3 Frågeformulär 
Denna del av empirikapitlet redogör för resultatet från de frågeformulär som ställts till 

personer som jobbar med följande moment: kallelse, reception, provtagning samt 

läkarens arbete. Dessa arbetsmoment är utvalda till frågeformulären mot bakgrund av att 

vi finner ett behov av mer information gällande vad som görs vid momenten samt 

tidsåtgången för dessa. Detta behov har uppstått i enlighet med tankarna om grundad 

teori som redogjordes för i föregående kapitel. Vi menar att datainsamlingen till viss del 

har analyserats under studiens gång varvid det inför utskicket av frågeformulär 

konstaterades att studien inriktas på planerat läkarbesök och att mer information kring 

denna typ av besök var nödvändigt. Datan från frågeformulären presenteras i tabell 11-

14 nedan och analyseras i det följande analyskapitlet. 
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6.3.1 Kallelse  

I tabell 11 nedan finns svaren från frågeformuläret gällande arbetsmomentet kallelse. 

Totalt har två respondenter delgett sina tankar och erfarenheter. 

 

 Respondent 1 Respondent 2 

Fråga 1: Anta att en 

patient ska kallas till ett 

planerat besök hos 

läkaren, vilka 

arbetsmoment i och 

med kallelsen utför Ni 

då? Om Ni upplever det 

svårt att redogöra för en 

generell arbetsprocess, 

välj den arbetsprocess 

som är vanligast 

förekommande. Ange i 

punktform. 

 Kontrollera väntelistan 

 Gå in i patientens journal för 

att kontrollera om att 

patienten varit på besök för 

samma sak 

 Gå in i läkarens schema och 

boka tid 

 Skriva ut kallelsen 

 Klistra ihop brevet och posta 

det 

 

 Plocka upp väntelistan 

 Titta i journalen om 

patienten har varit på 

besök för samma sak 

 Boka läkartiden 

 Boka provtagning 

 Dra ut kallelse 

 Posta brevet 

 

Fråga 2: Anta att Ni ska 

genomföra en kallelse 

som beskrivits i fråga 1 

ovan, hur lång tid tar 

denna process 

vanligtvis? Ange i form 

av ett tidsintervall. 

 10 – 15 minuter  5-15 minuter 

Följdfråga: Om Ni 

istället skulle göra en 

uppskattning för en 

typpatient, hur lång tid 

skulle du säga att 

provtagningen tar då? 

 10 minuter  10 minuter 

 

Tabell 11 - Frågeformulär, kallelse 

 

 
6.3.2 Reception 

I tabell 12 följer svaren från frågeformuläret om receptionen.  

 

 Respondent 1 Respondent 2 

Fråga 1: Anta att en patient 

ska på besök hos läkaren, 

vilka arbetsmoment i 

receptionen utför Ni vanligast 

då? Om du upplever det svårt 

att redogöra för en generell 

arbetsprocess, välj den 

arbetsprocess som är 

vanligast förekommande. 

Ange i punktform. 

 Tar emot patienten i 

receptionen och bokar in 

via bokningslistan i datorn  

 Ber om personnummer 

 Frågar om 

högkostnadskort/frikort 

 Om patient glömt kortet, 

kan man få skriva nytt. Då 

behöver man leta reda på 

kvitton. 

 Säger hej till patient 

 Fråga var patient heter 

 Måste ibland fråga efter 

personnummer/legitimation 

 Frågar efter 

högkostnadskort om patient 

inte har frikort 

 Har patient frikort 

registrerar patient 

 Har patient inte frikort 
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  Kan behöva logga in i 

annat system för att se 

info om patienten 

 Har ej patient frikort 

skrivs besöket in i 

högkostnadskortet 

 Räknar ut beloppet i 

högkostnadskortet/skriver 

eventuellt frikort 

 Tar betalt 

 Ber patient vänta i 

väntrummet 

skrivs besöket in i 

högkostnadskortet 

 Räknar ut beloppet i 

högkostnadskortet, skriver 

eventuellt frikort 

 Skriver frikort om patient 

har kommit upp i 

högkostnadsbeloppet,  

1100 kr  

 Skriver in frikortet i datorn 

 Registrerar patient 

 Ber patient sitta ner i 

väntrummet 

Fråga 2: Anta att det kommer 

en patient som ska på besök 

till läkaren som beskrivits i 

fråga 2 ovan, hur lång tid tar 

denna process i receptionen 

vanligtvis? Ange i form av ett 

tidsintervall. 

 30 sekunder – 2 minuter  1 – 30 minuter 

Om Ni istället skulle göra en 

uppskattning för en 

typpatient, hur lång tid skulle 

du säga att processen tar då? 

 2 minuter  2 minuter 

Tabell 12 - Frågeformulär, reception 

 

 

6.3.3 Provtagning 

Nedan (tabell 13) visas frågeformuläret gällande provtagning samt de svar som gavs av 

respondenten. 

 

Frågeformulär Respondent 1 

Fråga 1: Anta att en patient ska komma på 

provtagning inför ett planerat besök 

(återkommande kontroll) till läkaren, vilka 

arbetsmoment utför Du vanligast då? Om 

du upplever det svårt att redogöra för en 

generell arbetsprocess, välj den 

arbetsprocess som är vanligast 

förekommande. Ange i punktform. 

 Identitetskontroll 

 Ta provet 

 Märka provet 

 Centrifugera provet 

 Ibland analysera på plats, ibland skicka 

iväg 

 

Fråga 2: Anta att Du ska ta ett prov på en 

patient som ska på ett planerat besök 

(återkommande kontroll) till läkaren som 

beskrivits i fråga 1 ovan, hur lång tid tar 

denna provtagning vanligtvis? Ange i 

form av ett tidsintervall. 

 5-10 minuter 

Fråga 2 a) Om Du istället skulle göra en 

uppskattning för en typpatient, hur lång tid 

skulle du säga att provtagningen tar då? 

 10 minuter 

Fråga 2 b) Vad är främsta orsaken till att  Att det är fler än bara ett prov som ska 
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tiden för provtagningen avviker från den 

uppskattning Du gjort i fråga 2 a) precis 

här ovan? 

tas. 

Tabell 13 - Frågeformulär, provtagning 

 

 
6.3.4 Läkarens arbete  

I tabell 14 nedan visas frågeformuläret som skickades ut till läkarna. I respektive 

kolumn redovisas de svar de tre respondenterna gav. 

 

 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 

Fråga 1: Anta att en patient 

ska komma på ett planerat 

besök (återkommande 

kontroll), vilka arbetsmoment 

innan själva besöket utför du 

då? Ange i punktform. Om du 

vanligtvis inte utför en sådan 

här process, lämna tomt. 

 Tittar i journalen 

gällande tidigare 

sjukhistoria  

 Snabb koll på provsvar 

 Kollar om patienten ska 

ta ett prov 

 De prover (EKG) som skall tas 

bestäms vid besöket innan 

 Tittar igenom provsvar 

 Tittar igenom journalen, 

framför allt anteckningen innan 

 Tittar (vid behov) i några av 

sjukhusets journaler om patient 

legat innan nyligen 

 Öppnar patientens 

journal 

 Läser på om 

patientens tidigare 

besök 

 Eventuellt går in i 

datajournalen och 

ändra 

 

Fråga 2: Anta att du ska 

förbereda ett planerat besök 

(återkommande besök) som 

beskrivits i fråga 1 ovan, hur 

lång tar processen att 

förbereda ett planerat besök 

vanligtvis? Ange i 

tidsintervall. 

 1 – 2 minuter  1 – 2 minuter   1 – 5 minuter  

Följdfråga: Om du istället 

skulle göra en uppskattning 

för en typpatient, hur lång tid 

skulle du säga att 

förberedelserna tar då?  

 1 minut  2 minuter  1 minut 

Fråga 3: Anta att en patient är 

på ett planerat läkarbesök hos 

dig, vilka arbetsmoment utför 

Du vanligast då? Om du 

upplever det svårt att redogöra 

för en generell arbetsprocess, 

välj den arbetsprocess som är 

vanligast förekommande. 

Ange i punktform 

 Hälsar 

 Frågar hur patienten 

mår 

 Berättar för patienten 

om provsvaren 

 Planerar in nästa besök 

 

 Säger hej till patienten och 

fråga hur patienten mår 

 Berättar om provsvaren – 

bedömer om patienten måste ta 

ytterligare ett prov 

 Gör bedömning efter 

undersökningen 

 

 Hälsar 

 Informerar om syftet 

med besöket om det 

behövs 

 Fråga hur patienten 

mår 

 Går igenom 

provtagningen 

 Gör bedömning efter 

undersökning 

 Planerar in nästa 

besök med patient 

Fråga 4: Anta att en patient 

kommer till dig för ett 

planerat återbesök som avses i 

fråga 3 ovan. Hur lång tid tar 

vanligast själva mötet med 

patienten? Ange i form av ett 

tidsintervall 

 30 – 60 minuter  20 – 60 minuter  15 – 45 minuter 

Följdfråga: Om Du istället  30 minuter  30 minuter  5 – 10 minuter 
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skulle göra en uppskattning 

för en typpatient, hur lång tid 

tar själva mötet?  

 

Fråga 4: Anta att en patient 

har varit på ett planerat 

läkarbesök (återkommande 

besök), vilka arbetsmoment 

efter själva besöket utför du 

vanligast då? Om du upplever 

det svårt att redogöra för en 

generell arbetsprocess, välj 

den arbetsprocess som är 

vanligast förekommande.  

 Dikterar 

 Planerar för nästa 

kontroll 

 Skriver eventuella 

remisser 

 

 Skriver remisser, för vidare 

undersökningen om så krävs 

 Dikterar besöket 

 Planerar vad som skall ske vid 

nästa kontroll och när den ska 

ske 

 Dikterar eller 

antecknar besök 

 Skickar recept om jag 

inte hinner under 

besöket 

 Förberedelser mig före 

nästa besök 

Fråga 5: Anta att Du har haft 

ett planerat besök 

(återkommande kontroll) som 

beskrivits i fråga 4, hur lång 

tid tar processen efter ett 

planerat besök vanligtvis? 

Ange i tidsintervall 

 3 – 10 minuter  5 – 10 minuter   2 – 5 minuter 

Följdfråga: Om du istället 

skulle göra en uppskattning 

för typpatient, hur lång tid 

skulle du säga att 

förberedelserna tar då? 

 5 minuter  7 minuter   3 minuter 

Fråga 6: Utför du, vanligtvis, 

patientrelaterade arbete (t.ex. 

administration) vid andra 

tillfällen än i direkt samband 

med ett patientbesök? 

Exempelvis på detta arbete 

kan vara en viss tid varje dag 

som ägnas åt administration? 

Om ja, hur mycket tid per 

vecka? 

 Ja, 6-7 timmar  Ja, 7 timmar  Ja, 4 timmar 

Fråga 7: Hur fördelas din 

arbetstid mellan olika 

arbetsuppgifter vanligtvis? 

Ange i procent 

 Administration: 15 % 

 Tid med patient: 80 % 

 Interna träffar: 5 % 

 Administration: 15 %  

 Tid med patient: 75 % 

 Interna träffar: 5 % 

 Övrigt: 5 % 

Varvid övrigt motsvarar: 

utbildning, handledning av 

studenter, underläkare och 

sköterskor m.m. 

 Administration: 8 % 

 Tid med patient: 80 % 

 Interna träffar: 10 % 

 Övrigt: 2 % 

    Varvid övrigt 

motsvarar: Egen tid 

(bokning av extra 

patient eller 

administration) 

 
Tabell 14 - Frågeformulär, läkarna 
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7. ANALYS 
 

Detta kapitel avser tolkningar och analyser utifrån empiriavsnittet. Analysen inleds med 

utvecklande av ABC-modellen för hälsocentraler. Därefter följer en utvärdering av hur 

lämplig ABC är att använda för att kartlägga hälsocentralers kostnader. 

 

 

7.1 Utveckla en ABC-modell till hälsocentraler 
I figur 7 nedan presenteras samma ABC-modell som visades i slutet på teoriavsnittet. I 

detta analyskapitel kommer kostnadsgrupper, aktiviteter, etc. som är skräddarsydda för 

hälsocentraler att ersätta benämningarna i figuren. Valet av modellens delar 

(kostnadsgrupper, aktiviteter, etc.) baseras på studiens empiri och teori. Värt att notera 

är att analysen inte följer den struktur som presentationen av empiri har. Anledningen är 

som tidigare nämnts att viss empiri är aktuell att behandla inom flera delar av analysen, 

varvid det skulle innebära upprepningar i empirikapitlet om samma struktur används på 

båda dessa kapitel. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 - Vår tolkning av hur en ABC-modell kan se ut 
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7.1.1 Steg 1 - Identifiera kostnadsobjekt  

 

Enligt (Baxendale och Dornbusch (2000, s. 67) är kostnadsobjektet en central del i 

ABC. Kostnadsobjektet förespråkas vanligtvis av företagets output, såsom produkter 

eller tjänster. Mot bakgrund av att hälsocentraler avser att behandla patienter, anser vi 

att hälsocentralers output utgörs av patientbesök. 

 

Under intervjuerna framgick att det var svårt att beskriva vilka arbetsmoment som 

innefattas vid ett patientbesök på hälsocentralen. Respondenterna beskrev att vissa 

yrkesgrupper som läkare och sjuksköterska måste finnas anställda på hälsocentraler, 

medan exempelvis astmasköterska och KBT-behandlare kan samverka mellan flera 

hälsocentraler. Det framkom även att vissa yrkesgrupper som exempelvis läkare, 

arbetsterapeuter och sjukgymnaster genomför en del av sina patientbesök i andra lokaler 

än på hälsocentralen. Mot bakgrund av att bemanningen av hälsocentralerna skiljer sig 

åt och att yrkesgruppernas arbetsprocess för att behandla en patient ser annorlunda ut 

för hälsocentraler sinsemellan, anser vi att det är svårt att utveckla en ABC-modell som 

tar hänsyn till alla yrkesgrupper för alla hälsocentraler. Därmed har vi valt att enbart 

fokusera på ett kostnadsobjekt, mer specifikt ett läkarbesök då vi anser att dessa 

patientbesök är centrala för alla hälsocentraler. Vi menar att det finns andra tänkbara 

patientbesök (kostnadsobjekt) som också är aktuella att beakta, men på grund av 

studiens begränsade tid har vi valt att endast fokusera på ett kostnadsobjekt för studiens 

utvecklande av ABC-modell. 

 

Utifrån intervjuerna beskrev respondenterna att det finns två olika typer av läkarbesök: 

oplanerade/akutbesök samt planerade besök. Till planerade läkarbesök kommer 

patienter som lider av kroniska sjukdomar. De oplanerade/akuta besöken beskrivs 

innefatta alltifrån andningsbesvär och hjärtproblem till arbetsplatsolyckor. Vidare 

framgick att vid dessa oplanerade/akuta besök är det sjuksköterskan som gör den första 

bedömningen av vilken behandling som ska ske och hur lång tid patientbesöket hos 

läkaren ska innefatta, vilket kan motsvara ett besök på 15-45 minuter. Vi tolkar dessa 

uppgifter som att det är svårt att redogöra för en generell arbetsprocess vid ett 

läkarbesök och således att en läkares arbetsmoment varierar kraftigt beroende på 

patientens besvär. Vi menar att arbetsmomenten vid ett oplanerat/akut besök varierar 

kraftigt eftersom patienten kan besöka hälsocentralen för alla typer av åkommor. Det är 

därmed svårt att förutse vilka arbetsuppgifter som läkaren kommer att genomföra och 

tidsåtgången för patientbesöket. Vi menar vidare att arbetsprocessen vid 

oplanerade/akuta besök måste anpassas utifrån patientens behov, just där och då, och 

således har vi valt att bortse för oplanerade/akuta besök som tänkbara kostnadsobjekt. 

Denna osäkerhet i behandlingen föreligger inte vid planerade läkarbesök, då dessa 
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patienter är kroniskt sjuka och gör återbesök på hälsocentralen och personalen vet då på 

förhand vad besöket kommer innefatta. Velmurugan (2010, s. 6) framhäver 

arbetsmoment som centrala delar i en ABC-modell och då vi tolkar empirin som att 

arbetsmomenten framträder tydligare vid planerade läkarbesök än vid oplanerade/akuta 

läkarbesök väljer vi att fokusera på planerade läkarbesök som kostnadsobjekt. 

 

7.1.2 Steg 2 - Identifiera aktiviteter 

 

Enligt Velmurugan (2010, s. 6) är aktiviteter centrala delar inom ABC. Aktiviteterna 

identifieras då kostnadsobjektens arbetsprocess bryts ned i mindre delar, vilket innebär 

att aktiviteterna utgörs av arbetsmoment eller arbetsuppgifter av fysisk karaktär. Detta 

har vi utgått från vid identifiering av aktiviteterna nedan, dvs. att kostnadsobjektet ett 

planerat läkarbesök hela tiden är i fokus. 

 

Kallelse: Under intervjuerna klassificerades planerade läkarbesök som att patienter gör 

återkommande besök till hälsocentralen, där processen inleds med att patienten får ett 

hemskickat brev med information om när det återkommande besöket ska ske. Det 

framgick under intervjuerna att denna arbetsprocess, från hälsocentralens sida, sker 

innan patienten anländer till hälsocentralen. Dessa förutsättningar tolkar vi som en 

väsentlig del av ett planerat läkarbesök och därmed en aktivitet, i enlighet med vad 

Velmurugan (2010, s. 6) hävdar. Vi menar att aktiviteten kallelse kräver resurser från 

hälsocentralen då en anställd måste konstruera och skicka ut en kallelse, vilket således 

är förknippat med kostnader. Därmed har vi identifierat kallelse till patient som en 

tänkbar aktivitet för ett planerat läkarbesök. 

 

Reception: Utifrån intervjuerna beskrev respondenterna att samtliga patienter som 

kommer till hälsocentralen anmäler sig i receptionen. Det framkom att arbetsprocessen 

vanligtvis innefattar 30 sekunder till 3 minuter, men att arbetsprocessen kan vara 

tidskrävande vid tillfällen då patienten har glömt frikortet, som således innebär att 

receptionisten måste kontrollera patientens tidigare besök på hälsocentralen och 

eventuella besök vid en annan vårdinrättning. Vi tolkar det som att receptionen är en 

central del för hela hälsocentralens arbetsprocess och bör således innefattas som en 

aktivitet. Emellertid är receptionen en aktivitet som inte alltför resurskrävande och 

enligt Cooper och Kaplan (1998, s. 85) bör organisationen bortse från aktiviteter som 

använder mindre än 5 procent av de totala resurserna av alla aktiviteter. Därmed tolkar 

vi att aktiviteten reception skulle kunna elimineras vid val av kostnadsobjekt där 

receptionsarbetet är standardiserat och enkelt. Dock är så inte fallet med 

kostnadsobjektet ett planerat läkarbesök. Vid dessa besök kommer patienter som gör 

återkommande besök till hälsocentralen pga. deras kroniska sjukdomar och vi tolkar det 
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som att de besöker sjukvårdsinrättningar regelbundet, vilket vi anser tyder på att 

patienterna uppnår gränsen för frikort. Ifall patienten har glömt frikortet hemma kan 

receptionens arbetsprocess vid ett planerat läkarbesök vara omfattande. I och med detta 

resonemang menar vi att reception bör innefattas som en tänkbar aktivitet för ett 

planerat läkarbesök. 

 

Provtagning: Respondenterna beskrev att planerade läkarbesök vanligtvis innefattar en 

provtagning, med anledning av att läkaren ska gå igenom patientens status i syfte att 

kontrollera vilka mediciner som eventuellt ska förnyas/ändras. Vi tolkar det som att 

patienten genomför en provtagning i samband med ett planerat läkarbesök och bör 

således inkluderas som en aktivitet. Provtagning kräver resurser i och med 

provtagningspersonalens arbete, dels att genomföra provet på patienten och dels för att 

förbereda provsvaren till läkaren, vilket vi anser motiverar valet av provtagning som en 

aktivitet.  

 

Läkarens tid med patient: Vi tolkar empirin som att läkarens arbetsmoment vid 

patientbesöket ser annorlunda ut beroende på vilken patient som är på besök samt vilken 

läkare som behandlar, vilket gör det svårt att i detalj redogöra för arbetsmomenten. I 

avseende till att de planerade läkarbesöken avser eventuella medicinska åtgärder, tolkar 

vi empirin som att vid själva patientbesöket hamnar patienten i fokus. Utifrån svaren på 

frågeformulären angav läkarna att 75 - 80 % består av närvarotid med patient och vi 

tolkar detta svar som att besök med patient är läkarens huvudsakliga arbete och en given 

aktivitet för ett planerat läkarbesök. 

 

Indirekt patientarbete: Roztocki et al. (2004, s. 20) hävdar att homogena aktiviteter 

behöver nödvändigvis inte klassificeras som olika aktiviteter utan kan hänföras till en 

gemensam aktivitet. Vi hävdar att interna läkarmöten och läkarens administrativa 

arbetsuppgifter är centrala aktiviteter som är förknippade med ett planerat läkarbesök. 

Vi menar vidare att dessa aktiviteter motsvarar indirekt patientarbete då vi tolkar att 

dessa aktiviteter är nödvändiga i det avseendet att läkaren ska lyckas behandla patienter. 

Läkarens administrativa arbetsuppgifter innefattar bland annat analys av provsvar samt 

intyg som ska skrivas till patienterna och i de fall externa parter, såsom 

försäkringskassan, är involverade kan administrationen vara en omfattande 

arbetsuppgift, vilket motiverar att den bör inkluderas bland aktiviteterna för ett planerat 

läkarbesök. Vi väljer att inte separera olika delar av administrationen, såsom förarbete 

och efterarbete, då vi gör tolkningen att läkarna har olika arbetssätt som innebär att de 

själva väljer hur de disponerar sin tid och att en uppdelning därmed är dömd att 

misslyckas. Gällande de interna läkarmötena förklarade respondenterna att det finns 

schemalagda läkarmöten på deras hälsocentraler och att mötena syftar till att läkaren ska 

kunna rådfråga sina kollegor angående behandling av patienter samt medicinska frågor. 

Vi menar att de interna läkarmötena är viktiga vid ett planerat läkarbesök i och med att 

den kunskap läkaren erhåller från mötena, exempelvis kring mediciner, är en central del 

vid behandlingen vid ett planerat läkarbesök. 

 

Mot bakgrund av att de interna läkarmötena och läkarens administration båda syftar till 

att behandla patienter indirekt har vi valt att klumpa ihop dessa aktiviteter till en 

aktivitet, i enlighet med Roztocki et al. (2004, s. 20) som hävdar att homogena 

aktiviteter kan slås samman. Dessutom visar frågeformulären från läkarna att det är 

olika på olika hälsocentraler hur tiden fördelas mellan läkarens administration och de 

interna mötena men att de båda totalt sett håller en jämn nivå. Detta tolkar vi som att 
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föra samma dessa arbetsuppgifter till en aktivitet är lämpligt. Aktiviteten benämns 

indirekt patientarbete. 

 

För att sammanfatta arbetsprocessen för ett planerat läkarbesök på en hälsocentral har vi 

valt att konstruera en figur (se figur 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som figuren ovan illustrerar inleds ett planerat läkarbesök med att en kallelse skickas ut 

till patienten. I kallelsen står att patienten ska komma till hälsocentralen, varvid denne 

anmäler sig i receptionen vid ankomst. Vid ett planerat läkarbesök är provtagning 

vanligt förekommande innan själva besöket sker. Vid besöket träffar läkaren patienten 

och efter besöket sker indirekt patientarbete, dvs. arbete i syfte att behandla patienten 

utan att patienten behöver vara närvarande. 

 

 

7.1.3 Steg 3 - Resursallokering 

 

Lievens et al. (2003, s. 523) beskriver att nästa steg innefattar resursallokering, som 

innebär att allokera resurserna till aktiviteterna. Roztocki et al. (2004, s. 20-21) hävdar 
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att innan resursallokeringen sker bör kostnaderna från årsbokslutet delas in i 

kostnadsgrupper, då kommande moment i ABC-processen blir mer hanterbara om 

kostnadskontona slås samman till kostnadsgrupper.  

 

Då studien fokuserar på enbart en del av hälsocentralens verksamhet, mer specifikt på 

ett planerat läkarbesök, måste vi identifiera vilka kostnader i årsbokslutet som är 

relevanta för denna typ av besök. Tidigare forskning gällande ABC har oftast fokuserat 

på hela organisationens samtliga produkter och tjänster, vilket innebär att ABC 

allokerar företagets totala kostnader till respektive produkt. Dock fokuserar Goldberg 

och Kosinski (2011) i sin studie enbart på en del av ett sjukhus, nämligen ett specifikt 

patientbesök. I detta fall finns relevant kostnadsinformation tillgänglig för det specifika 

patientbesöket att utgå ifrån. Så är emellertid inte fallet i vår studie. Vår ABC-modell 

fokuserar också på en del av verksamheten, planerade läkarbesök, men årsbokslutet 

innefattar hela hälsocentralens kostnader och är inte uppdelad på de olika besöken. 

Detta innebär således att beräkningar måste genomföras utifrån den interna 

verksamhetsdata angående antalet besök för hälsocentraler som vi tillhandahållit. Detta 

tillvägagångssätt är inte fullt pålitligt och kan ifrågasättas, men vi har emellertid inte 

funnit något lämpligare alternativ. Tillvägagångssättet för att göra beräkningar till 

respektive kostnadsgrupp samt exempel på kostnadskonton som ingår i respektive 

kostnadsgrupp redovisas i tabell 15 nedan. Då det kan skilja sig gällande vilka 

kostnadskonton som finns i årsboksluten för olika hälsocentraler har vi valt att inte 

redovisa en fullständig bild över hur kostnadskonton fördelas till kostnadsgrupper. Den 

fördelningen kan bättre genomföras av hälsocentralerna själva då modellen används. 

Emellertid presenteras i appendix 3 en förteckning över en hälsocentrals samtliga 

kostnadskonton, för att illustrera hur det kan se ut. 

 

Kostnadsgrupper Beräkningsformel Exempel på kostnadskonton 

Personalkostnader,  

läkare 
                    

                         
 

Månadslön (läkare), inhyrd 

sjukvårdspersonal 

(stafettläkare, om så finns) 

Personalkostnader,  

övrig vårdpersonal 

 

                    

                    
 

Månadslön (övrig 

vårdpersonal) 

Läkemedel 

 
                    

                         
 

Läkemedel – patientsubvention, 

Läkemedel – verksamheten, 

Medicinska gaser, m.fl. 

Laborationskostnader 

 
                    

                    
 

Förbandsmaterial, 

Labundersökningar, 

blodundersökningar m.fl. 

Gemensamma  

kostnader 
                    

                    
 

Lokalhyra, Lokalvård, 

Underhåll och tvätt av textilier, 

Dataprogram, Telefon, m.fl. 
 

Tabell 15 - Kostnadsgrupper 

 

Som tabell 15 ovan visar finns det två typer av beräkningsformler. Båda 

beräkningsformlerna anger andelen av årsbokslutets kostnader, i respektive 

kostnadsgrupp, som är förknippade med planerade läkarbesök. Den ena 

beräkningsformeln, “planerade läkarbesök / totala antalet läkarbesök”, är applicerad på 

kostnadsgrupper som endast innefattar läkarbesök. Det är dels kostnadsgruppen 

personalkostnader, läkare där vi utifrån intervjuerna tolkar det som att läkarna ägnar all 



61 
 

sin arbetstid åt olika varianter på läkarbesök. Den andra kostnadsgruppen är läkemedel, 

där vi anser att hälsocentralens samtliga läkemedelskostnader härrör från läkarbesöken 

då det är läkaren som oftast ansvarar för receptskrivandet. Emellertid kan barnmorskan 

skriva ut recept på preventivmedel, men då det inte finns uppgifter kring omfattningen 

av dessa läkemedel väljer vi att bortse från det. 

 

Den andra beräkningsformeln, “planerade läkarbesök / totala antalet besök”, appliceras 

på resterande kostnadsgrupper. Mot bakgrund av att alla patientbesök på hälsocentralen 

ger upphov till förbrukning av gemensamma resurser, exempelvis lokalhyra, väljer vi att 

fördela kostnaderna i kostnadsgruppen gemensamma kostnader på alla besök. Dessa 

kostnader har gemensamt att de på olika sätt stödjer arbetsprocessen vid besöken och är 

nödvändiga för att verksamheten ska kunna fungera. Gällande kostnadsgrupperna 

laborationskostnader samt personalkostnader, övrig vårdpersonal, anser vi att de berör 

samtliga patientbesök, på ett eller annat sätt, varvid värdet totala antalet besök är 

lämpligt som nämnare i beräkningsformeln även för dessa. 

 

Utifrån de identifierade kostnadsgrupperna ovan fördelas resurserna till aktiviteterna 

enligt tabell 16: 

 

Procentsatserna visar andelen av respektive kostnadsgrupp som allokeras till respektive 

aktivitet. För vissa kostnadsgrupper är det enbart en aktivitet som bär upp alla kostnader 

medan andra fördelas över ett flertal aktiviteter. Witherite och Kim (2006, s. 33) hävdar 

att resursdrivarna beskriver aktivitetens resursförbrukning, vilket således innebär att 

dessa bör identifieras utifrån aktiviteterna. Nedan följer analysen kring vilka 

resursdrivare som valts till respektive kostnadsgrupp. 

 

Personalkostnader, läkare: 

I empirin framgår att läkarna inte registrerar hur mycket av deras tid som spenderas på 

olika arbetsuppgifter som är kopplade till ett planerat läkarbesök. I och med detta är det 

inte möjligt att använda sig av registrerade data som resursdrivare till kostnadsgruppen 

“personalkostnader, läkare”. Istället för registrerade data hävdar Roztocki et al. (2004, s. 

21) att resursdrivaren kan utgöras av uppskattningar. Under empiriinsamlingen 

uppskattade läkarna hur stor andel av deras tid de spenderar på de olika aktiviteterna vid 

ett planerat läkarbesök, vilket Lievens et al. (2003, s. 523) hävdar är signifikativt för 

 Aktiviteter Summa 

Kostnadsgrupper Kallelse Reception Provtagning Tid med 

patient 

Indirekt 

patientarbete 

 

Personalkostnader, 

läkare    
80 % 20 % 100 % 

Personal 

kostnader,  

övrig vårdpersonal 

40 % 12 % 48 % 
  

100 % 

Läkemedel 

    
100 % 

 
100 % 

Laborationskostnader 

   
100 % 

  
100 % 

Gemensamma  

kostnader 
20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 

Tabell 16 - Resursallokering, planerat läkarbesök 
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resursallokeringen. Utifrån läkarnas svar beräknades medelvärden som förkunnar att 80 

% av deras totala tid ska hänföras till aktiviteten “tid med patient” och 20 % ska 

hänföras till aktiviteten “indirekt patientarbete”. Witherite och Kim (2006, s. 33) hävdar 

att identifiering av resursdrivarna med hjälp av berörd personal är ett lämpligt 

tillvägagångssätt. 

 

Personalkostnader, övrig vårdpersonal: 

Vi har valt att särskilja personalkostnaderna för läkarna och övrig vårdpersonal då intern 

verksamhetsdata förkunnar att det är väsentliga skillnader i löner mellan dessa grupper 

av personal. Utifrån empirin gör vi tolkningen att kategorin övrig vårdpersonal hör 

samman med aktiviteterna “kallelse”, “reception” samt “provtagning” eftersom de är 

involverade i dessa aktiviteter. Resursdrivarna i tabellen ovan baseras på aktiviteternas 

tidsåtgång, då Cokins och Capusneanu (2011, s. 48) framhäver att det föreligger ett 

samband mellan aktiviteterna och resursdrivarna. Denna tidsåtgång baseras på 

frågeformulären i empirikapitlet och för kallelsearbete är tidsåtgången 10 minuter, för 

receptionsarbetet 3 minuter samt för provtagningsarbetet 12 minuter. Se appendix 4 för 

fullständig redogörelse av hur dessa värden analyserades fram ur empirin. 

 

Läkemedelskostnader:  

Av empirin framgår att alla läkemedel förskrivs av läkaren, dvs. att läkaren måste skriva 

under varje recept. Vidare framgår att vanligtvis sker receptskrivandet under den tid 

läkaren i samband med patientbesöket, men att det även kan förekomma att läkaren 

skriver recept under den tid denne ägnar åt administration efter besöket. Emellertid 

anser vi att, trots att förskrivandet av recept sker vid olika aktiviteter, är det enbart under 

aktiviteten “träffa läkare” som själva behovet av läkemedel uppstår. Vi tolkar det som 

att bedömningen kring huruvida läkemedel ska ordineras eller inte sker under 

läkarbesöket och bör därför hänföras till aktiviteten “tid med patient”. 

 

Laborationskostnader: 

Empirin förkunnar att behovet av provtagning uppkommer vid andra aktiviteter är själva 

provtagningen. Vi anser emellertid att själva provtagningen inte ska “belasta” den 

aktivitet då beslutet tas, utan istället att aktiviteten “provtagning” ska bära kostnaden. 

Cokins och Capusneanu (2011, s. 48) påstår att det är den faktiska aktiviteten som är 

avgörande för hur resursallokeringen ska ske och därmed gör vi tolkningen att 100 % av 

kostnadsgruppen “laborationskostnader” ska hänföras till aktiviteten “provtagning”. 

 

Gemensamma kostnader:  

Vi har valt att fördela de totala gemensamma kostnaderna för planerade läkarbesök jämt 

till respektive aktivitet, då vi anser att dessa kostnader finns på hälsocentraler för att 

behandla patienter. Vi menar således att hälsocentralens gemensamma kostnader inte 

påverkas av antalet besökare eller tidsåtgången för respektive aktivitet. 
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7.1.4 Steg 4 - Identifiering av kostnadsdrivare 

 

Cooper och Kaplan (1998, s. 94-96) hävdar att kostnadsdrivare är en central del i ABC-

modellen och anses vara en fördelningsnyckel mellan aktivitetskostnaderna och 

kostnadsobjektet. Kostnadsdrivaren måste således identifieras utifrån aktiviteterna. I 

denna studie innebär detta steg att vi ska identifiera vilken kostnadsdrivare som 

samverkar med respektive aktivitet, dvs. kallelse, reception, provtagning, tid med 

patient samt indirekt patientarbete. Syftet med att identifiera kostnadsdrivaren till 

respektive aktivitet är för att fördelningen av aktivitetskostnaderna vid ett planerat 

läkarbesök ska bli korrekta.  

 

Utifrån empirin framkom att tidsåtgången för att genomföra respektive aktivitet 

varierar, som således tyder på att kostnadsdrivaren bör använda antalet minuter för att 

fördela aktivitetskostnaderna till kostnadsobjektetet på bästa sätt. Att använda en 

kostnadsdrivare som istället bygger på antalet förekomster av aktiviteten är inte lika 

gångbart. Således har vi identifierat antal minuter som lämplig kostnadsdrivare för 

samtliga aktiviteterna. Vi anser att de kostnadsdrivare vi har valt förklarar 

kostnadsobjektets förbrukning av aktiviteten på bästa sätt, vilket Cooper och Kaplan 

(1998, s. 95) hävdar är signifikativt för en optimal kostnadsdrivare.  

 

7.1.5 Steg 5 - Kostnadsdrivarvolym samt förbrukning av kostnadsdrivaren 

 

Kostnadsdrivarvolym 

Kostnadsdrivarvolymen beskriver hur stor mängd av respektive kostnadsdrivare som 

kan genomföras under en viss period och måste fastställas per aktivitet. Då 

kostnadsdrivaren i vår modell är antal minuter bör kostnadsdrivarvolymen motsvara hur 

många minuter de anställda kan genomföra för respektive aktivitet under perioden. 

Kostnadsdrivarvolymen bör enligt litteraturen bestå av organisationens praktiska 
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kapacitet men då vi identifierat att personalen delar sin tid mellan olika aktiviteter 

existerar ett enligt Bromwich (1997, s. 25) ett separabilitetsproblem för personalen, 

vilket gör denna kapacitet svårt att fastställa. Enligt Cooper och Kaplan (1998, s. 127) är 

det då möjligt att förlita sig på olika historiska noteringar och uppskattningar för 

beräkning av kostnadsdrivarvolym. Mot bakgrund av detta resonemang beräknas 

kostnadsdrivarvolymen i vår ABC-modell utifrån de anställdas antal närvarotimmar 

samt antalet besök på hälsocentralen, vilket är data som erhålls från den interna 

verksamhetsdatan. Vi menar att antalet närvarotimmar representerar 

kostnadsdrivarvolymen med avseende till att närvarotiden är den faktiska tiden som de 

arbetar och har möjlighet att utföra aktiviteten. 

 

Kostnadsdrivarvolymen beräknas enligt följande: 

 
                    

                    
                                               

 

samt 
                    

                         
                                   

 

Beräkningsformlerna härleds på samma sätt som redogjordes för vid ”Tabell 15 – 

Kostnadsgrupper” under rubriken 7.1.3. Steg 3 – Resursallokering ovan, dvs. att övrig 

vårdpersonal beräknas med formeln som innehåller ”totala antalet besök” på 

hälsocentralen i och med att denna kategori av personalen deltar vid fler kategorier av 

besök än enbart läkarbesök. Läkarna däremot spenderar all sin tid med olika typer av 

läkarbesök, varvid läkarnas kostnadsdrivarvolym beräknas med formeln som inkluderar 

”totala antalet läkarbesök”. 

 

Faktisk förbrukning av kostnadsdrivaren 

När det gäller samtliga fem aktiviteterna är kostnadsdrivaren “antal minuter”. Det 

innebär att den faktiska förbrukningen utgörs av antal minuter som aktiviteten tar. 

Iltuzer et al. (2007, s. 1122) beskriver att den faktiska förbrukningen kan fastställas 

genom att fråga chefer eller anställda på företaget. Vi har anammat detta 

tillvägagångssätt i och med studiens intervjuer och frågeformulär. Utifrån dessa svar har 

vi gjort tolkningar och bedömt hur lång tid respektive aktivitet tar att genomföra. Här 

nedan presenteras tabell 17 över den faktiska förbrukningen av kostnadsdrivarna för 

studiens fem aktiviteter, medan bedömningarna redogörs utförligt för i appendix 4. 

 

Aktivitet Tid för aktiviteten 

Kallelse 10 minuter 

Reception 3 minuter 

Provtagning 12 minuter 

Läkarens tid med patient 30 minuter 

Indirekt patientarbete 11 minuter och 51 sekunder 
 

Tabell 17 - Faktisk förbrukning av kostnadsdrivaren 
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7.1.6 Steg 6 - Beräkna aktivitetssatser och kostnadsobjektet 

 

Detta avslutande steg innefattar beräkningar som ska förklara hur mycket ett planerat 

läkarbesök kostar för hälsocentralen. Beräkningarna kommer ske utifrån två följande 

formler: 

 

               
                       

                                   
 

 

Denna formel benämner Cooper och Kaplan (1998, s. 126) såsom aktivitetssats och 

motsvarar hur stor kostnaden är per minut. Med andra ord är det kostnaden för 

respektive aktivitet per minut som avses. 

 
 

Formeln ovan avser den faktiska kostnaden för kostnadsobjektet. I vår studie beskriver 

denna formel hur mycket ett planerat läkarbesök kostar för hälsocentralen. 

Tillvägagångssättet är att kostnaden för studiens fem aktiviteter beräknas utifrån 

formeln ovan. De värden som erhålls summeras sedan ihop och utgör den totala 

kostnaden för ett planerat läkarbesök på hälsocentralen.  

 

En sammanfattande bild av ABC-modellen för hälsocentraler samt diskussion om ABC 

på hälsocentraler följer i slutsatskapitlet. 

 

 

7.2 Utvärdering av ABC på hälsocentraler 
I detta avsnitt presenteras möjligheter och svårigheter som identifierats vid 

utvecklandet av ABC-modellen för hälsocentraler. Avsnittet inleds med att presentera 

två möjligheter varvid två svårigheter lyfts fram därefter. 

 

Den första möjligheten berör det som Cooper och Kaplan (1988b, s. 20) hävdar, dvs. att 

ABC är en användbar metod för de organisationer som utför olika tjänster för att 

tillhandahålla pålitlig kostnadsinformation. Skälet anses vara att ABC bryter ned 

arbetsprocessen och allokerar kostnaderna utifrån hur mycket resurser som används för 

respektive tjänst.  

 

Utifrån empirin anser vi att den centrala tjänsten på en hälsocentral är den behandling 

som sker vid ett patientbesök. Emellertid är hälsocentralen den första instansen för 

Steg 1 
Identifiera 

kostnadsobjekt 

Steg 2 
Identifiera 
aktiviteter 

Steg 3 
Resursallokering 

Steg 4 
Identifiera 
kostnads-
drivare 

Steg 5 
Kostnadsdrivarvolym 

och förbrukning av 
kostnadsdrivaren 

Steg 6 

Beräkna 
aktivitets-
sats och  

kostnads-
objekt 

 



66 
 

hälso- och sjukvården i Sverige och det är dit befolkningen vänder sig vid behov av 

vård, vilket innebär att det är svårt för hälsocentralen att förutse hur behandlingen ska 

ske. Dessutom är varje patients besvär unika och behandlingen sker på olika sätt, varvid 

det råder skillnader mellan olika yrkesgruppers arbetssätt. Detta medför variationer i 

förmedlingen av tjänsten. Ett exempel på detta och som framkom under intervjuerna var 

att det förekommer hembesök för vissa yrkesgrupper på hälsocentralen. Detta tyder på 

att deras arbetssätt är olika samt att kostnaderna för patientbesöken till yrkesgrupperna 

skiljer sig åt. Skillnaderna i kostnaderna kan bestå av att samtliga yrkesgrupper inte 

förbrukar samma kostnader. Exempelvis ska inte kostnader för hembesök, dvs. 

bensinkostnader etc., belasta patientbesöken till sjuksköterskorna, då sjuksköterskorna 

på hälsocentralen inte gör hembesök. Ett annat exempel är läkemedelskostnader som 

inte bör påföras sjukgymnastens patientbesök, då sjukgymnasten inte skriver ut 

läkemedel vid rehabiliteringen. Mot bakgrund av att behandlingen av patienter sker på 

olika arbetssätt och att kostnaderna skiljer sig åt anser vi att ABC är en lämplig metod 

att använda på hälsocentraler, i syfte att beräkna kostnaderna för respektive 

patientbesök.  

 

Den andra möjligheten vi har identifierat berör hälsocentralernas möjlighet att använda 

ABC som underlag vid strategiska beslut. Empirin förkunnar att hälsocentralerna delvis 

bedriver vård i andra lokaler än på hälsocentralen. Exempelvis kan sjukgymnasten 

utföra rehabilitering i den styrkelokal där patienten vanligtvis tränar. Att som personal 

på det sättet åka runt till olika lokaler ställer krav på god organisering och planering för 

att hälsocentralen ska hålla kostnaderna nere. Vi menar att den nedbrytning av 

personalens arbetsprocess som ABC innebär skapar förutsättningar för hälsocentralen 

att på ett effektivare sätt utnyttja sina resurser väl. Därmed anser vi att cheferna på 

hälsocentralerna kan använda ABC som underlag vid strategiska beslut som är 

gynnsamma för hälsocentralen, vilket Khataie och Bulgak (2013, s. 763) hävdar är en 

möjlighet med ABC. 

 

Utvecklandet av ABC-modellen för hälsocentraler är inte enbart förknippat med 

möjligheter utan även svårigheter förekommer. En svårighet berör hur hälsocentralerna 

ska resonera kring nyttan av ABC i förhållande till kostnaden. Utifrån studiens 

datainsamling har vi identifierat att det kan vara resurskrävande att samla in data vid 

användande av ABC för att erhålla korrekt kostnadsinformation. Neumann et al. (2004, 

s. 30) hävdar att vid framtagande av komponenterna inom ABC bör verksamheten 

reflektera över graden av noggrannhet i förhållande till kostnaden för denna 

noggrannhet. Det finns vissa kostnadsområden inom hälsocentralerna där allokeringen 

av kostnaderna inte motsvarar den verkliga kostnadsfördelningen. I de fallen är det 

möjligt med en noggrannare allokering, dock med resultatet att det krävs insamling av 

mer data, vilket innebär höga kostnader. Exempel på ett sådant kostnadsområde är 

läkemedelskostnaderna på hälsocentraler. Det framkom under intervjuerna att 

kostnaderna för olika typer av läkemedel skiljer sig åt. Dessutom kan kostnaderna för 

läkemedel skilja sig markant även i de fall då läkemedlen botar samma sak. Exempelvis 

har det framgått från intervjuerna att vid medicinering för blodfettsänkare kan 

årskonsumtionen variera mellan 180 kronor och 5 000 kronor. Dessa skillnader anser vi 

gör beräkningarna av läkemedelskostnaderna för ett planerat läkarbesök via ABC osäkra 

eftersom alla läkemedel har klumpats ihop och allokerats till samtliga patienter som 

således inte tar hänsyn till skillnaderna i läkemedelskostnaderna. 
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Emellertid menar vi att det finns möjliga lösningar på problemet och att det är tänkbart 

att beräkna läkemedelskostnaderna per patient mer precist ifall man identifierar 

kostnadsobjekt utifrån patienternas diagnoser och inte utifrån en viss typ av 

patientbesök, exempelvis planerat läkarbesök. Vi menar dock att detta skulle innebära 

att hälsocentraler hade varit tvungna att på detaljnivå registrera data och identifiera 

arbetsprocessen för dessa specifika patientdiagnoser. Detta i avseende till att få en 

rättvis bild om hur läkemedelskostnaderna skulle allokeras för en patient. Vi hävdar att 

all denna dataregistrering skulle vara tidskrävande för de anställda, vilket således skulle 

kräva resurser från hälsocentraler. Detta styrks av Chiarini (2012, s. 693) som påstår att 

det vid utvecklande av en ABC-modell kan vara tidskrävande att införa nya datasystem 

som är anpassade för att använda modellen. Vi menar att dataregistrering på detta sätt 

skulle innebära en precist beräknad läkemedelskostnad per patient via ABC men att 

detta innebär ett omfattande och komplext system för hälsocentraler. I sammanhanget är 

det relevant att nämna att dessa kostnader inte är förknippade med förbättrad behandling 

av patienterna, då registreringen inte inverkar på yrkesmännens själva behandling av 

patienten. Mot bakgrund av detta samt att Lievens et al. (2003, s. 523) påstår att det 

finns ett samband mellan de resurser som läggs på ABC och det man får ut av ABC, 

hävdar vi att hälsocentraler bör reflektera över ifall utvecklandet av ett 

registreringssystem ger mer nytta än kostnader. 

 

En annan svårighet vi vill lyfta fram berör resursallokeringen vid ABC. 

Resursallokeringen är det steg där resurser fördelas till de olika aktiviteterna (Lievens et 

al., 2003, s. 523). I litteraturen framhävs resursallokeringen som ett svårt och viktigt 

moment inom ABC (Stratton et al., 2009, s. 31; Witherite & Kim, 2006, s. 33). 

Hälsocentralerna är inget undantag och svårigheten anser vi främst framkommer då 

personalkostnaderna ska allokeras till de olika aktiviteterna. Att personalkostnaderna är 

en stor post och därmed viktig för allokeringen framkom vid studiens datainsamling där 

både intervjuerna och årsboksluten indikerar detta. Dessutom tolkar vi hälsocentralerna 

som ett tjänsteföretag, i och med tjänsten “behandling av patient”, och för tjänsteföretag 

anses ofta personalen vara kärnan i verksamheten. 

 

Svårigheten vid resursallokeringen av personalkostnaderna utgörs av att det på 

hälsocentralerna inte är helt tydligt vilken yrkesgrupp som gör vad och framförallt, hur 

lång tid respektive yrkesgrupp spenderar på de olika aktiviteterna. Exempelvis fördelar 

läkarna sin tid mellan aktiviteterna “tid med patient” och “indirekt patientarbete” och i 

och med att det i dagsläget inte finns någon registrerad data mellan tidsåtgången för 

dessa olika moment för varje enskilt besök på hälsocentralerna, är det svårt att på ett 

korrekt sätt allokera resursåtgången till de olika aktiviteterna. Detta förstärks då det 

visats att läkarna i vissa fall kan utföra arbetsmoment som normalt sett ingår i 

aktiviteten indirekt patientarbete under aktiviteten tid med patient. Detta anser vi tyder 

på ett separabilitetsproblem, som av Bromwich (1997, s. 25) innebär att aktiviteter kan 

vara svåra att särskilja om de är integrerade i varandra. I många fall är lösningen vid 

problem likt dessa att personalen ombeds göra uppskattningar (Witherite & Kim, 2006, 

s. 33). Samtidigt blir allokeringen osäker vid uppskattningar i och med subjektiva 

bedömningar (Stratton et al., 2009, s. 31). Vi anser därmed att uppskattningar med dess 

subjektiva bedömningar för en kostnadspost som är stor och essentiell för 

hälsocentralernas verksamhet, likt personalkostnaderna, är svårt och att 

resursallokeringen därmed kan bli felaktig. 
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8. SLUTSATSER 
______________________________________________________________________ 

I detta avslutande kapitel kommer vi redogöra för studiens centrala slutsatser. Därefter 

följer studiens teoretiska bidrag samt praktiska rekommendationer till hälsocentralerna. 

 

För att läsaren ska ta del av innehållet i detta avsnitt på bästa sätt inleds detta kapitel 

med att åter presentera studiens forskningsfråga och syftet, vilka ligger till grund för de 

slutsatser som dras nedan och lyder: 

 

Forskningsfråga: Hur kan en ABC-modell utvecklas till att kunna kartlägga kostnaderna 

vid en hälsocentral? 

 

Syfte: Syftet med studien var att förstå verksamheten på hälsocentralerna, dels för att 

kunna utveckla en ABC-modell för beräkning av kostnader, dels för att identifiera 

implikationer som kan föreligga vid utvecklandet av ABC-modellen. 

 

Efter genomförd studie drar vi slutsatsen att hälsocentraler utgör en komplex 

verksamhet ur ett flertal aspekter, vilka alla har att göra med patientens behov av vård. 

För det första kan vi konstatera att hälsocentralerna är den första instansen för hälso- 

och sjukvården, vilket innebär att det är dit patienten vänder sig vid behov av vård. Det 

gör att hälsocentralerna varje dag möts av en mängd olika patienter med olika besvär 

som kräver behandling. Det innebär vidare att hälsocentralen på morgonen inte vet hur 

dagen kommer fortlöpa och vilka arbetsmoment yrkesgrupperna kommer få utföra. En 

andra aspekt som tyder på komplexitet i hälsocentralernas verksamhet är att patienterna 

som kommer på besök inte är mer än människor. Med det menar vi att patienterna är 

olika gällande exempelvis beteende och fysisk rörlighet vilket gör att de kräver olika 

behandling. En gammal person som har svårt att röra sig eller ett trotsigt barn innebär 

ett annat förlopp och tidsåtgång för behandlingen än då en alert och samarbetsvillig 

“vanlig” patient besöker hälsocentralen. En tredje aspekt där komplexiteten framträder 

är att yrkesgrupperna arbetar på olika sätt. En del yrkesgrupper befinner sig alltid på 

hälsocentralen vid behandling av patienter medan andra yrkesgrupper behandlar 

patienter i dennes hemmiljö. 

 

Den komplexitet i verksamheten på hälsocentraler som beskrivits i stycket ovan 

stämmer överens med Cooper och Kaplan (1988b, s. 20) som hävdar att ABC med 

fördel kan användas av organisationer som utför olika tjänster. Hälsocentralerna 

behandlar patienter med en rad olika besvär och åkommor vilket leder till att de tjänster, 

dvs. behandling av patienter, som hälsocentralerna genomför är väldigt olika. Detta 

anser vi tyder på att ABC är passande för att kartlägga kostnader på hälsocentraler. På 

detta sätt talar komplexiteten för att ABC kan användas på hälsocentraler. 

 

Samtidigt innebär komplexiteten att det är svårt att på ett generellt sätt redogöra för 

vilka arbetsmoment som genomförs vid ett patientbesök, vilket är ett grundmoment 

inom ABC. Att komma fram till en arbetsprocess som antas gälla för samtliga patienter 

och samtliga yrkesgrupper finner vi omöjligt. Ett tänkbart alternativ vore att istället för 

att se som att enbart en arbetsprocess föreligger på hälsocentralerna, se det som att 

hälsocentralerna består av yrkesgrupper som var och en har arbetsprocess. I det fallet 

räknas kostnaden ut för ett besök till var och en av yrkesgrupperna. Ett sådant 

tillvägagångssätt skulle dock innebära ett omfattande arbete och ta en stor mängd tid i 

anspråk då exempelvis aktiviteter samt tidsåtgången för dessa ska identifieras för 
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samtliga yrkesgrupper. Omfattningen på ett sådant arbete bekräftas i och med att 

hälsocentralerna betraktas som tjänsteföretag och att det för dessa enligt 

Cannavacciuolo et al. (2012, s. 4887) är svårare att identifiera, beskriva och mäta 

processerna än vad som är fallet för tillverkningsföretag. Mot bakgrund av att denna 

studie har begränsade förutsättningar i form av tid, anser vi det inte vara möjligt att 

genomföra en sådan omfattande mängd arbete inom ramen för studien. 

 

Med hänsyn till den komplexitet som enligt slutsatsen ovan föreligger på hälsocentraler 

har vi valt att utveckla ABC-modellen till att enbart gälla ett planerat läkarbesök. Den 

utvecklade ABC-modellen följer i figur 9 på nästa sida och på sidan därefter redogörs 

för de slutsatser som vi dragit kring utvecklandet av modellen. Modellen har samma 

struktur som den som presenterades i slutet av teorikapitlet. Skillnaden är att 

kostnadsgrupperna, aktiviteterna samt kostnadsobjektet har fått namn som är specifika 

för hälsocentraler. Dessutom visas med färgade pilar hur kostnadsgruppernas kostnader 

har fördelats till aktiviteterna. 
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Figur 9 - ABC-modell för ett planerat läkarbesök 
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ABC-modellen i figur 9 ovan har utvecklats baserat på empiri från ett flertal 

hälsocentraler. Vi vill belysa att anledningen till detta är för att kunna fånga upp olika 

synsätt och företeelser i syfte att utveckla en modell som har en mer generell karaktär 

och därmed kan användas för olika hälsocentraler. Vi anser att studerande av enbart en 

hälsocentral medför risker att just den hälsocentralens eventuella signifikativa drag får 

för stort utrymme och modellen riskerar då att inte kunna användas av olika 

hälsocentraler. Utifrån studiens resultat drar vi följande tre slutsatser om hur 

hälsocentralerna bedrivs och vilka implikationer som föreligger vid utvecklandet av 

ABC-modellen för hälsocentraler. 

 

För det första drar vi slutsatsen att vid resursallokeringen för hälsocentraler är det 

nödvändigt att använda sig av uppskattningar. Vi konstaterar att det inte föreligger 

möjligheter för hälsocentralerna att använda sig av faktiska data såsom Roztocki et al. 

(2004, s. 21) förespråkar då det saknas registrering av tidsåtgången för olika aktiviteter. 

Vi menar vidare att införandet av sådana registreringssystem inte är lämpligt för 

hälsocentralerna vid denna modell i och med att den syftar till att användas på ett enkelt 

sätt av hälsocentralerna. Dessa brister anser vi gör faktiska data som resursdrivare 

omöjligt. Angående resursallokeringen för hälsocentralen konstaterar vi även att de 

uppskattningar som är nödvändiga för att utveckla modellen med gott resultat kan göras 

av anställda och chefer på hälsocentralerna, vilket bekräftar det bland annat Iltuzer et al. 

(2007, s. 1122) hävdar om tillvägagångssättet vid uppskattningar vid utvecklandet av en 

ABC-modell. 

 

En andra slutsats är att tidsåtgången för aktiviteterna på hälsocentralerna skiljer sig åt. 

Med det menar vi att tiden för en och samma aktivitet kan skilja sig åt beroende på 

vilken patient som kommer på besök. Variationerna i tidsåtgången kan även bero på att 

olika läkare arbetar på olika sätt. Vi menar vidare att detta gäller samtliga fem 

aktiviteter vi har identifierat. Den variation i tidsåtgången för aktiviteterna som vi har 

identifierat anser vi kommer bestå även om en utökad empirininsamling genomförs, i 

syfte att ta reda på en mer korrekt tidsåtgång för aktiviteterna. Därmed vill vi framhäva 

att omfattningen på den empiriska datan vi samlat med hjälp av intervjuer och 

frågeformulär är fullt tillräcklig för den här studien. Emellertid tror vi att en mycket 

utökad empiriinsamling kan innebära ett mer precist mått på tidsåtgången för de olika 

aktiviteterna, men att ett sådant omfattande arbete inte är möjligt inom ramen för 

studien. 

 

En tredje slutsats om den ABC-modell vi utvecklat i studien gäller läkemedel. Vi anser 

att läkemedelsposten är svår att beräkna på ett korrekt sätt. Utifrån studiens resultat 

konstaterar vi att kostnaden för läkemedlen kan variera väldigt mellan olika läkemedel. 

Detta är problematiskt i det avseendet att den framräknade kostnaden inte kommer 

beskriva den verkliga förbrukningen. För att få korrekt värde på läkemedelkostnaderna 

vid ABC vore det teoretiskt sett möjligt att ange patienternas diagnoser som 

kostnadsobjekt. Emellertid innebär ett sådant förfarande att ABC-modellen blir 

omfattande och resurskrävande att använda. För varje kostnadsobjekt, dvs. 

patientdiagnos, vore det nödvändigt att registrera åtgången av läkemedel i ett 

datasystem, vilket tar tid från de anställdas egentliga uppgifter. Vi menar att detta 

ifyllande av läkemedel i datasystem är en kostnad för hälsocentralen som kan komma 

att överstiga nyttan. Slutsatsen är därmed att läkemedelsposten kan behandlas på olika 

sätt i ABC-modellen men att den ändå, vilket sätt som än väljs, inte blir optimal.  
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8.1 Studiens teoretiska bidrag 
Studiens främsta teoretiska bidrag utgörs av den ABC-modell som utvecklats. Den är ett 

direkt svar på forskningsfrågan och bidrar till att fylla det forskningsgap gällande ABC 

inom hälsocentraler som presenterades i studiens inledning. Tidigare forskning har 

berört ABC inom hälso- och sjukvården (Eriksen et al., 2011; Goldberg & Kosinski, 

2011), dock utan att fokusera på hälsocentraler. I och med studiens utvecklade ABC-

modell för kartläggning av hälsocentralernas kostnader bidrar studien med kunskap 

gällande teorin kring ABC inom hälso- och sjukvården. Värt att notera är att den 

utvecklade modellen i studien inte berör hela hälsocentralen utan bara en typ av besök. 

Emellertid hävdar vi att modellen likväl är ett viktigt teoretiskt bidrag i och med att 

litteraturen saknar denna typ av ABC-modell. Vi anser således att modellen är ett första 

steg mot kartläggning av hälsocentralernas kostnader och att den har stora möjligheter 

att utvecklas vidare. 

 

Andra teoretiska bidrag i studien berör delar av ABC-modellen och relevanta slutsatser 

kring hur dessa delar har utvecklats, i förhållande till nu tillgänglig litteratur. För det 

första bidrar studien med en slutsats kring att resursallokeringen kräver uppskattningar i 

och med att det saknas registrerade data för tidsåtgången på de olika aktiviteterna på 

hälsocentralerna. I litteraturen lyfts registrerade data fram som förstahandsalternativet 

(Roztocki et al., 2004, s. 21), men gällande ABC på hälsocentraler anser vi att det inte 

är möjligt. Ett annat sätt som denna studie bidrar på är genom att konstatera att 

läkemedelskostnaderna är svåra att beräkna korrekt. De fluktuerar mycket varvid 

beräkningen av dessa inte kommer stämma överens med verkligheten, vilket gör de till 

ett känsligt område som vid utvecklandet av ABC kan behöva tillägnas omfattande 

resurser för korrekta värden ska erhållas. Studien bidrar även till litteraturen angående 

utvecklande av ABC på hälsocentraler, genom att konstatera att tidsåtgången inom 

aktiviteterna skiljer sig åt, beroende på vilken patient som är på besök och vilken läkare 

som behandlar. 

 

Ytterligare ett teoretiskt bidrag i studien berör det faktum att hälsocentralerna är en 

komplex verksamhet. Vi anser att studien bidrar med insikt om att denna komplexitet 

både talar för och emot användande av ABC på hälsocentraler. Att hälsocentralerna 

utför olika tjänster talar för att ABC är lämpligt som metod för att kartlägga kostnaderna 

medan denna komplexitet också genererar en svårighet då ABC-modellens olika 

beståndsdelar ska identifieras och fastställas. Denna identifierade problematik 

förekommer även i tidigare forskning där Lawson (2005, s. 79) påstår att insamlingen 

av data vid ABC inom hälso- och sjukvården är tidskrävande och kostsam. Slutligen 

anser vi att studien kan bidra till andra områden än enbart utvecklandet av en ABC-

modell. Tidigare forskningen kring hälsocentraler är inte lika omfattande som tidigare 

forskningen kring övriga sjukvården, främst sjukhus, varvid vi menar att studien kan 

bidra till forskningen på ett mer generellt plan än enbart med fokus på ABC. Den 

komplexitet i hälsocentralernas verksamhet som konstaterats i studien anser vi har 

möjlighet att beaktas i andra sammanhang. 

 

 

8.2 Praktiskt bidrag och rekommendationer 
Studiens praktiska bidrag utgörs av rekommendationer till hälsocentralerna kring hur de 

kan använda den utvecklade ABC-modellen. Det tydligaste praktiska bidraget är att 

hälsocentralerna kan få en bättre översikt för processerna som sker vid ett planerat 
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läkarbesök. Arbetsprocesserna för ett sådant besök är nedbrutna till viktiga 

arbetsmoment och tidsåtgången för dessa arbetsmoment har bedömts och fastställts. Det 

ger möjligheter för ledningen på hälsocentralerna att ändra styrningen av verksamheten 

i de fall de finner att något moment tar längre tid än det rimligtvis borde. Vidare innebär 

de identifierade arbetsmomenten och tidsåtgången för dessa att hälsocentralerna kan 

beräkna kostnaden för ett planerat läkarbesök som helhet och/eller de olika 

aktiviteterna. På detta sätt kan de erhålla information kring vilka aktiviteter som bär de 

största kostnaderna och utifrån det vidta eventuella åtgärder, kanske i form av 

omstruktureringar i arbetsprocesserna eller personalstyrkan. 

 

Vi anser att den utvecklade ABC-modellen är tillämplig för de flesta hälsocentraler. I 

och med att ett flertal olika hälsocentraler har varit delaktiga i utvecklandet anser vi att 

den är så pass generell att den kan användas av andra hälsocentraler än de fem som 

deltagit i studien. Först och främst är den användbar för hälsocentralerna i Norrbotten, 

då de dem deltagande hälsocentralerna i studien är förlagda i Norrbotten. Men vi anser 

även att den är möjlig att använda av hälsocentraler utanför Norrbotten tack vare dess 

generella framtoning.  

 

För de fem hälsocentraler som varit delaktiga i studien finns ytterligare en fördel. 

Personalen och cheferna för dessa hälsocentraler har i och med våra intervjuer och 

frågeformulär tänkt till gällande vad som görs på hälsocentralerna och hur lång tid olika 

moment tar. Vi menar att detta kan vara något som hälsocentralerna inte reflekterar över 

i det dagliga arbetet och att de frågor vi ställt tvingar dem att göra dessa reflektioner. 

Utfallet av reflektionerna kan sedan användas till att styra verksamheten på ett bättre 

sätt. 
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9. AVSLUTANDE DISKUSSION 
______________________________________________________________________ 

I detta kapitel diskuteras inledningsvis förslag till vidare forskning. Därefter redogörs 

för studiens sanningskriterier samt samhälleliga och etiska aspekter. 

 

 

9.1 Förslag till vidare forskning 
Under uppsatsprocessen gång har vi funderat på förslag till framtida studier. Som 

tidigare nämnts anser vi att det är svårt att utveckla en ABC-modell som innefattar alla 

yrkesgrupper för alla hälsocentraler i Sverige. Mot bakgrund till att arbetsprocessen ser 

olika ut för yrkesgrupperna på hälsocentraler vid ett patientbesök och även att 

yrkesgrupper såsom sjukgymnast, läkare och arbetsterapeuter utför en del av sina 

patientbesök i andra lokaler än på hälsocentralen har vi valt att, på grund av den 

begränsade tiden vid ett examensarbete, enbart fokusera på ett kostnadsobjekt. Därmed 

anser vi att det finns utrymme för vidare forskning i form av studier på andra 

yrkesgrupper och andra typer av besök. Efter att sådana studier har genomförts kan även 

studier där de olika yrkesgrupperna eller patientbesöken jämföras sinsemellan. 

 

Jämförelser skulle även kunna studeras mellan olika hälsocentraler. Genom att använda 

vår modell på olika hälsocentralen kan de resultat som erhålls kopplas samman med 

benchmarking, vilket skulle innebär att hälsocentralerna jämför sina kostnader med 

andra hälsocentraler och på så sätt kan lära av varandra. 

 

Vidare är det möjligt att bygga vidare på studiens ABC-modell och studera de variabler 

vi valt ut noggrannare, för att försöka uppnå en mer detaljerad bild. Som tidigare 

nämnts tror vi inte att ett större urval av antalet respondenter i studien kommer förbättra 

tidsangivelserna, men menar samtidigt att vid studier där omfattande undersökningar 

görs kan bättre värden på variablerna erhållas. 

 

 

9.2 Sanningskriterier  
Bryman (2011, s. 352-353) hävdar att kriterierna bör särskiljas utifrån studiens metod. 

Studien har utgått från de kvalitativa sanningskriterierna i avseende till det som Bryman 

(2011, s. 353) belyser inte lägger så stor vikt på mätningen som vid kvantitativa 

sanningskriterier. Studien ämnar utveckla en ABC-modell som ska bidra till att 

hälsocentraler kan bli mer kostnadsmedvetna och i avseende till detta anser vi att de 

kvalitativa sanningskriterierna är relevanta för att utvärdera studiens resultat. I och med 

att fokus i studien är att tolka och förstå verksamheten framträder lämpligheten att utgå 

från de kvalitativa sanningskriterierna än tydligare. Bryman (2011, s. 353-354) 

argumenterar för att vid kvalitativa studier ska studien bedömas utifrån trovärdighet och 

äkthet. Tillförlitlighet är uppdelad i fyra olika aspekter: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och bekräftelse. 

 

9.2.1 Tillförlitlighet 

Trovärdighet 

Bryman (2011, s. 354) benämner att trovärdigheten i en kvalitativ studie kan identifieras 

genom respondentvalidering, som således innebär att personer som varit involverade i 

studien får ta del av studiens resultat och bekräfta att resultatet är korrekt. Studien har 
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utgått från flera metoder, nämligen intervjuer, frågeformulär och årsbokslut samt intern 

verksamhetsdata. Enligt Grönmo (2006, s. 62) kan studier med olika metoder benämnas 

som metodtriangulering. Studien har genomfört sju intervjuer, vi har valt att redovisa 

respondenterna med fiktiva namn och även valt att bortse från att redovisa vad 

respektive respondent har sagt under intervjuerna. Mot bakgrund till att intervjuernas 

syfte var att erhålla bättre kunskap om verksamheten och arbetsprocesserna på 

hälsocentralerna, som således inte gör det nödvändigt att jämföra respondenternas svar 

med varandra för att jämföra olika hälsocentraler. Därmed har studien valt att bortse 

från respondentvalidering. Vi menar att respondentvalidering hade varit av större vikt 

om vi hade valt att använda respondenterna vid dess riktiga namn och om vi hade valt 

att särskilja vad respektive respondent hade sagt. Efter studiens genomförande 

kontaktade vi en av respondenterna för att få den utvecklande ABC-modellens centrala 

delar bekräftad. 

 

Överförbarhet 

Bryman (2011, s. 355) benämner kriteriet överförbarhet som att studiens resultat kan 

vara användbart utav andra organisationer. Vi anser att hälsocentraler utöver NLL kan 

använda sig av studiens utvecklade ABC-modell, mot bakgrund till att planerade 

läkarbesök är centrala patientbesök som innefattar samtliga hälsocentraler i Sverige. Vi 

har identifierat en generell arbetsprocess som genomförs vid ett planerat läkarbesök, 

vilket således innebär att respektive aktivitet inte är alltför djupingående.  Däremot kan 

det tänkas att vissa delar i modellen behöver korrigeras, framförallt för de hälsocentraler 

som använder sig av stafettläkare. Vi menar att modellen kan behöva korrigeras i detta 

fall då exempelvis administration och interna möten kan vara mer begränsade vid 

användande av stafettläkare. Vidare anser vi att modellen inte kan tillämpas i andra 

organisationer inom hälso- och sjukvården som exempelvis sjukhus i och med att 

arbetsprocessen förmodligen inte är detsamma på sjukhus som på hälsocentraler. 

 

Pålitlighet 

Bryman (2011 s. 355) menar att studiens pålitlighet kan säkerställas genom att andra 

individer har granskat studien under tidens gång. Detta kriterium har studien anammat i 

samband med två obligatoriska seminarier under uppsatsprocessens gång. Genom dessa 

två seminarier har dels vår handledare och dels 10 andra studenter läst igenom och 

granskat uppsatsen, varvid dessa personer har gett feedback på uppsatsens styrkor och 

svagheter samt på vilka sätt studien kan förbättras och förtydligas. Detta 

tillvägagångssätt anser vi har gett bidrag till att studiens pålitlighet.   

 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

Bryman (2011, s. 355) beskriver denna aspekt som att studiens författare har agerat i 

god tro och således att studiens resultat och slutsatser inte har påverkats av författarnas 

egna värderingar. En faktor som talar för att författarna av denna studie agerat i god tro 

och inte vävt in egna värderingar är den begränsade förförståelse som konstaterats 

föreligga. Genom att inte veta så mycket om hälsocentraler på förhand kan risken för att 

författarnas personliga värderingar påverkat studiens resultat antas vara små. 

 

9.2.2 Äkthet  

Bryman (2011, s. 356-357) menar att ett möjligt sätt att utvärdera en studies äkthet är 

genom att reflektera över studiens rättvisa bild. Bland annat innebär denna aspekten att 

forskarna har redogjort klart och tydligt för respondenternas åsikter. I empiriavsnittet 

har vi valt att redogöra för vad respondenterna har sagt under intervjuerna. Vi har även 
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transkriberat intervjuerna för att motverka eventuella felbedömningar av vad 

respondenterna har sagt. Dessutom förekommer i studien citering av vissa meningar och 

vi har då valt att redovisa citaten ordagrant, mot bakgrund till att vi vill återge 

respondenternas berättelse utan att göra några värderingar. 

 

 

9.3 Samhälleliga och etiska aspekter 
Att redogöra för studiens samhälleliga och etiska aspekter finner vi nödvändigt. Holme 

och Solvang (1997, s. 331) påstår att det är viktigt för såväl forskningen som det 

samhälle där forskningen äger rum att forskningens värdemässiga grunder diskuteras. 

Granskningen av de etiska förutsättningarna blir därmed ett väsentligt inslag (Holme & 

Solvang, 1997, s. 331). De samhälleliga och etiska aspekterna kan bedömas utifrån 

perspektiv. Det första perspektivet behandlar de etiska forskningsprinciperna medan det 

andra perspektivet berör studiens samhälleliga påverkan. Nedan redogörs inledningsvis 

för det första perspektivet varvid det andra följer därefter. 

 

I studien har intervjuer genomförts med sju personer. Vid intervjuerna förklarades 

anledningen till intervjuerna för respondenterna, dvs. att de är en del av en studie och de 

syftar till att vi som författare ska få en djupare förståelse för verksamheten på 

hälsocentraler. I en studie är det viktigt att respondenterna i studien har gett ett 

informerat samtycke. Enligt Holme och Solvang (1997, s. 335) innebär detta att 

personen i fråga ska veta om att hen är del av en studie samt frivilligt ha samtyckt till att 

vara med. Det innebär vidare att respondenten har rätt att få veta vilka upplysningar som 

kommer användas, hur de kommer användas och vem som får ta del av de (Holme & 

Solvang, 1997, s. 335). I vår studie ställde respondenterna upp för intervju frivilligt och 

var medvetna om vad deltagandet innebar för dem själva. Vi var även noggranna med 

att informera om att de är helt anonyma i studien. De namn på respondenterna som 

förekommer i empiriinsamlingen och analysen är fiktiva och anonymiserade, och har 

inget samband med respondenternas riktiga namn. Vi var också noga med att fråga ifall 

det var okej att vi spelade in samtalen. Några var lite tveksamma till detta, men då vi 

klargjorde att vi inte kommer spela upp det inspelade för någon utan istället bearbeta det 

och behandla det anonymt gick samtliga med på att spela in samtalet. Att spela in 

samtalet underlättar redogörelsen av empirin då det är enklare att få utsagorna korrekta 

om vi spelar in stället för att vi som författare ska sitta och anteckna. Att utsagorna 

uppfattas på rätt sätt tjänar respondenterna på i slutändan. Mot bakgrund av ovanstående 

redogörelse för hur intervjuerna fortlöp anser vi att vi i studien har tagit hänsyn de 

etiska aspekterna. 

 

Det andra perspektivet berör studiens samhälleliga påverkan. En hälsocentral är en 

verksamhet som så gott som samtliga personer i Sveriges har besökt eller på annat sätt 

haft en relation till. På det sättet kan en studie om hälsocentraler påverka samhället mer 

än vad en studie om “vanliga” företag kan. Hälsocentralernas kostnadsmedvetenhet är, 

som för många andra organisationer, central i deras verksamhet och som redogjorts för i 

studien är det en växande angelägenhet för hälsocentralerna att ha kostnaderna under 

kontroll. Emellertid är inte kontroll på kostnaderna allt. En hälsocentral måste ställa 

deras kostnader i relation till vad de får ut av de förbrukade resurserna. Just den biten 

har inte berörts i denna studie, men är inte desto mindre viktig för det. Dugel och Tong 

(2011, s. 207) menar att kostnadsberäkningar enligt ABC är förtjänstfulla, men att de 

inte får bli mer avgörande än läkarnas kunskap. Det är alltså viktigt med 
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kostnadsmedvetenhet, men det krävs också att hälsocentralerna tar hänsyn till den 

medicinska expertisen och utfallet. 

 

I och med att hälsocentralerna är viktiga för befolkningen kan denna studie ge positiva 

effekter på samhället. Hälsocentralerna är första instansen inom vården och forskning 

(Beckman & Anell, 2013, s. 1; Nolan, 2011, s. 979) visar att hälsocentraler därmed är 

en viktig del av hela sjukvårdssystemet. Det anges att en bra vård första gången 

patienten kommer i kontakt med sjukvården kan gynna kostnaderna för hela hälso- och 

sjukvårdssystemet. Detta faktum tyder på vikten av att studera hälsocentraler och den 

betydelse för samhället en studie likt denna om hälsocentralers möjligheter att överleva 

och förbättra sig kan ha, i en tid då sjukvården brottas med ökande kostnader. 
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APPENDIX 1 – Intervjuguide 
 

Informera om följande: 

 

- Studerar vår åttonde termin på Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet och 

skriver för tillfället vårt examensarbete. 

 

- Beskriv studien: Studien handlar om att skapa en kostnadsmodell till hälsocentraler  

 

- Respondenterna är anonyma. 

 

 

Inledningsfrågor 

 

- Beskriv dina huvudsakliga arbetsuppgifter. 

 

- Vad innebär din tjänst? 

 

- Vad är ditt ansvarsområde?  

 

- Vilka får du rapporter ifrån och vilka rapporterar du vidare till? (kostnadsansvar, 

hur hierarkin ser ut) 

 

 

 Hälsocentralerna (Kostnadsobjekt och aktiviteter) 

 

-  Vilka tjänster erbjuder hälsocentralen, vad kan en patient söka vård för? 

(kostnadsobjektet) 

 

-  Vilka yrkesgrupper arbetar på hälsocentralerna? (kostnadsobjektet) 

 

-  Beskriv arbetsmomenten på en hälsocentral vid ett patientbesök. 

 

-  Är det olika arbetsmoment för olika patientbesök? 

 

- Driver hälsocentralerna vård utanför sina ordinarie lokaler?  

Eventuell följdfråga: Vilka olika arbetsmoment genomförs då? 

 

 

Kostnadsdrivare (tidsangivelser) 

 

-  Hur resonerar hälsocentralerna vid bokning av patienter, hur planeras tiden för 

varje  patient? 

Eventuell följdfråga: Är tiden baserad på antal patienter (“15 patienter per 

dag”)? 

Eventuell följdfråga: Är tiden baserad beroende på patientens sjukdom/skada 

(“halsundersökning tar 30 min”)? 

Eventuell följdfråga: Avviker planeringen från den faktiska tiden för ett 

patientbesök? 
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-  Hur fördelas yrkesmannens arbetstid mellan olika arbetsuppgifter? 

Eventuella arbetsuppgifter: Närvarotid med patient? Administration? 

Eventuell följdfråga: Vad/vem är det som styr fördelningen mellan 

arbetsuppgifterna? 

 

-  Hur ser det ut med utbildning för yrkesmännen på hälsocentralerna? 

 

-  Hur mycket tid är avsatt för utbildning per år?  

Eventuella områden: Doktorera?  Konferens? Föreläsningar? 

 

- Hur ser det ut med gemensamma möten för att driva verksamheten? 

 

- Hur mycket tid är avsatt för det? 
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APPENDIX 2 – Intern verksamhetsdata 
 

Årsrapport över antal besök, totalt sett, per hälsocentral samt per yrkesgrupp 

Kliniktext Vårdgivarkategori Antal besök 

"Hälsocentralens namn" Arbetsterapeut 711 

  Barnmorska 3 286 

  Biomedicinsk analytiker 286 

  Läkare 12 105 

  Psykolog 4 

  Sjukgymnast 1 556 

  Sjuksköterska 9 629 

  Undersköterska 153 

"Hälsocentralens namn" Summa: 27 730 

 

Årsrapport över antal besök, för olika typer av läkarbesök, per hälsocentral 

Kliniktext 

Besöks- & inläggningskategori 

(from 2010) Antal besök 

"Hälsocentralens namn" Annat besök                                        0 

  Hemsjukvård                                        52 

  Oplanerat besök                                    2 818 

  Planerat besök                                     9 235 

"Hälsocentralens namn" Summa: 12 105 

 

Rapport över arbetad tid i form av närvarotimmar, per hälsocentral och 

yrkesgrupp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Hälsocentralens namn" 

  

Arb.tid och frånvaro 

timmar 

001 Basbemanning      44 437 

023 Utbildning m lön  453 

025 Facklig tid         

Summa: 44 890 

Inhyrda läk ord tid, ö-tid 200 

Summa inkl inhyrd läk 45 090 

 

  

Närvaro specifikation   

varav läkare inkl inhy 10 835 

varav sjuksköterskor 17 853 

varav paramedicin 2 367 

varav administration 6 162 

varav driftservicepersonal 0 

varav övrig vårdpersonal 7 873 

SUMMA 45 090 
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APPENDIX 3 – Kostnadskonton för en hälsocentral 

Kontonr Konto namn 

4000 Omkostnader ofördelat (budget) 

4006 Kostnad överströmn vårdval     

4007 Kostnad priv vårdgiv vårdval   

4008 Gemensamma vårdkostnader       

4009 Kostnad prestationsers vård    

4013 Avg o ers öppenvård            

4017 Delegerad sjukvård             

4021 Labundersökningar, cytologlab  

4022 Labundersökningar, patologlab  

4023 Labundersökn bakteriologlab    

4024 Labundersökningar, fyslab      

4025 Labundersökningar, kemlab      

4026 Labundersökningar, övriga lab  

4027 Obduktioner                    

4028 Blodundersökningar             

4043 Avg o ers för fotvård          

4071 Köp av språktolk t Lt egna enh 

4091 Återbetalning patientavgift    

4100 Läkemedelsrabatt verksamheten  

4103 Röntgenmaterial - kontraster   

4106 Vacciner                       

4108 Läkemedel - verksamheten       

4109 Läkemedel - patientsubvention  

4110 Läkemedel -admin.avgift        

4111 Laboratoriematerial            

4112 Laboratoriemtrl ej förrådhåll  

4113 Elektromedicinskt material     

4115 Medicinska gaser               

4123 Terapi/rehabiliteringsmaterial 

4131 Kirurgiska instrument          

4141 Sjukvårdsmaterial, övrigt      

4143 Förbandsmaterial               

4145 Fabrikssterilt material        

4147 Inkontinensartiklar            

4148 Diabetestekniska hjälpmedel    

4201 Hjälpmedel, hyra               

4202 Hjälpmedel, köp                

4203 Hjälpm tjänster (rep o anp)    

4205 Andningshjälpmedel             

4303 Klientersättningar             

4541 Undervisnmtrl exkl läroböcker  

4562 Inköp, böcker                  

4991 Prelbokn av levfakturor        

4992 Prelbokning ej utbokat bokslut 

5000 Personalkostn (enbart budget)  

5011 Månadslön                      

5012 Timlön                         
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5031 Utbetald övertid/jour/beredska 

5032 Beräknad övertid/jour/beredska 

5041 Fyllnadstid                    

5061 Ob                             

5085 Avdrag uttagen semester        

5099 Övriga tillägg                 

5110 Periodiserad semesterkostnad   

5111 Semesterersättning (kredit)    

5112 Semesterersättning (debet)     

5131 Sjuklön enligt lag             

5132 Sjuklön enligt avtal           

5141 Fortbildning med lön           

5151 Facklig tid med lön            

5511 Traktamenten, skattefria       

5512 Traktamenten, skattepliktiga   

5521 Bilersättningar, skattefria    

5522 Bilersättningar, skattepliktig 

5591 Övriga kostnadsers skattefria  

5611 Arbgivavgifter lön RFV         

5612 Korr arbgivaravg RFV           

5613 Arbgivavg semskuld/upplup lön  

5681 KFA och AMF                    

5791 Internpension                  

5811 Utbildning                     

5812 Handledning av personal        

5813 Konferenser                    

5821 Företagshälsovård              

5831 Friskvård o fritidsverksamhet  

5872 Minnesgåva                     

5873 Andra gåvor                    

5891 Intresseföreningsavgifter      

5899 Övriga personalkostnader       

5900 Periodis av utg för personalen 

5901 Beräknad kostnad löneavtal     

5902 Ber kostn löneavtal soc avg    

5990 Ersättning för personal        

6000 Utg/kostn ofördelat (budget)   

6011 Lokalhyra, landstingsägd lokal 

6019 Hyra garage/motorvärmare       

6070 Avfallshantering (farligt avf) 

6072 Lokalvård                      

6075 Vaktmästeriservice - fastighet 

6411 Förbrukningsinventarier        

6413 Möbler                         

6461 Förbruknmtrl (husgeråd,belysn) 

6462 Förbrukningsmtrl ej förrådshå  

6463 Papper o plastvaror            

6465 Kemiskt tekniskt material      

6469 Medicintekniskt material       

6511 Kontorsmateriel                

6513 Kuvert inkl porto              

6540 Datamaterial                   
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6551 Trycksaker (blanketter)        

6610 Rep o uhåll av datautrustning  

6621 Medicintekniska tjänster       

6641 Rep o underhåll av inventarier 

6643 Serviceavtal kontorsmaskiner   

6680 Underhåll och tvätt av textili 

6693 Vaktmästeriservice- verksamhet 

6721 Ritn/kopiering/bindning/tryckn 

6722 Övriga administrativa tjänster 

6742 U-håll o serviceavtal          

6793 Fördelning av gem kostnader    

6799 Övriga främmande tjänster      

6811 Telefon                        

6812 Mobiltelefon                   

6850 Postbefordran                  

6911 Personbilar, drivmedel         

6921 Personbilar försäkr o skatt    

6931 Personbilar, reparationer      

6941 Personbilar, leasing           

6991 Personbilar, övrigt            

7000 Utg/kostn ofördelat (budget)   

7041 Kostnader för transporttjänste 

7042 Övriga frakter och transporter 

7043 Infrakter                      

7044 Utfrakter                      

7051 Biljetter                      

7052 Kost och logi, Sverige         

7057 Lokala resor med buss och taxi 

7210 Annonsering, ej platsannonser  

7230 Trycksaker o informationsmtrl  

7240 Utställningar och mässor       

7260 Presentreklam                  

7280 PR, institut reklam sponsring  

7291 Marknads- och enkätundersökn   

7299 Övrig information              

7311 Försäkr fastigh o inventarier  

7370 Bevakningskostnader            

7381 Konstat förluster på kundfordr 

7382 Befar förluster på kundfordr   

7640 Kontroll- provn- o stämpelavg  

7671 Tidningar                      

7672 Tidskrift, böcker, artikelkop  

7673 Övrig facklitteratur           

7674 Medicinsk facklitteratur       

7680 Föreningsavgifter              

8520 Räntekostnader                 

8540 Dröjsmålsräntekostnader        

8570 Bankkostnader                  
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APPENDIX 4 – Tidsåtgång för aktiviteterna 
 

 

Kallelse: 

Respondenterna till frågeformulären angav att det tar 10-15 minuter samt 5-15 minuter 

att vanligtvis genomföra aktiviteten kallelse. Som uppskattning för en typpatient angav 

de båda respondenterna 10 minuter. Från intervjuerna framgår att i de fall allt flyter på 

tar processen enbart några minuter, medan det tar längre tid om läkare måste konsulteras 

samt ett urval bland patienterna måste göras för att det är brist på lediga tider. 

Sammantaget kan konstateras att det kan variera, men vi gör tolkningen att 10 minuter 

är den generella tidsåtgången för aktiviteten kallelse vid ett planerat läkarbesök.   

 

Reception: 

Tidsåtgången för aktiviteten reception varierar mycket. Respondenterna till 

frågeformulären anger allt från 30 sekunder till 30 minuter. Den stora variationen kan 

enligt empirin förklaras av det extraarbete som kan uppstå då frikort ska registreras men 

patienten har glömt sitt kort hemma, varvid ett nytt måste sammanställas och skrivas. 

Respondenterna anger att den tidsåtgången för en typpatient är 2 minuter. Då avvikelsen 

är betydande och att respondenterna ändå anger en 15 gånger kortare tid som typfallet 

då en patient kommer på besök gör vi tolkningen att så stor tidsåtgång som 30 minuter 

för aktiviteten reception är ovanligt. Emellertid vill vi inte nonchalera denna ytterlighet 

fullständigt, varvid vi finner 3 minuter lämpligt som generell tidsåtgång för aktiviteten 

reception. 

 

Provtagning: 

Respondenten till frågeformuläret provtagning anger 5-10 minuter som den vanliga 

tidsåtgången och att typpatienten kräver 10 minuter i anspråk vid provtagningen. Vidare 

anges att de gånger avvikelser sker från denna typpatient är det på grund av att mer än 

ett prov ska tas. Även utifrån intervjuerna framgår att det är större tidsåtgång då mer än 

ett prov ska tas. Dessutom förklaras att ifall patienterna är svårstuckna kan tiden rinna 

iväg. Den samlade tolkningen som vi gör är att 10 minuter är vanligast, men att hänsyn 

måste tas till att personer kan vara svårstuckna samt att det ibland är mer än ett prov 

som ska tas. Det gör att vi finner 12 minuter som en generell tidsåtgång för aktiviteten 

provtagning. 

 

Läkarens tid med patienten: 

Aktiviteten läkarens tid med patient är, utifrån empirin, den mest omfattande 

aktiviteten. Respondenterna anger allt från 15-60 minuter som tänkbar tidsåtgång för 

denna aktivitet. När det gäller uppskattning för en typpatient är 30 minuter vanligast, 

men att även så pass i sammanhanget korta besök som 5-10 minuter nämns. Vid 

intervjuerna framkom att läkarens tid med patient kan omfatta allt från 20-40 minuter. 

Som synes varierar det mycket och förklaringen kan ligga i att typen av besök, om det 

är en enkel behandling eller ett möte med externa parter, såsom försäkringskassen. 

Sammantaget gör vi tolkningen att 30 minuter är en generell tidsåtgång för läkarens tid 

med patienten. Denna tolkning baseras på att 30 minuter uppskattas vara tidsåtgången 

för en typpatient av merparten av respondenterna till frågeformulären samt att denna 

tidsangivelse är medelvärdet av de ytterligheter som framkom vid intervjuerna. 
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Indirekt patientarbete: 

Aktiviteten är en sammanslagning av den administration som utförs av läkarna samt de 

interna träffar som läkarna har där de handleder varandra i frågor rörande patienterna. 

Gällande administrationen kan ett medelvärde beräknas för hur många timmar per vecka 

som ägnas åt administration. Dessa uppgifter hämtas från tabell 9 och lyder: 7,5 + 10 + 

11,5 + 6 + 9 = 44. Denna summa dividerat med antalet värden, dvs. 5, ger ett snittvärde 

på hur många timmar per vecka som spenderas på administration: 44 / 5 = 8,8, dvs. 8 

timmar och 48 minuter. Detta värde divideras sedan med antalet patienter en läkare har 

per vecka för att erhålla tiden per patient.  

 

Antalet patienter per läkare per vecka kan härledas från den tidigare fastställda andelen 

av läkarens tid som ägnas åt tid med patienter (80 %), den tidigare fastställda 

tidsåtgången för läkarens tid med patient (30 minuter) samt tiden för en normal 

arbetsvecka (40 timmar). Genom att multiplicera tiden för en normal arbetsvecka med 

andel av en läkares tid som spenderas på möte med patienter erhålls den tid i timmar 

som läkaren ägnar åt möte med patienter per vecka: 40 x 80 % = 32. Detta värde 

divideras sedan med tiden för läkarens möte med en patient: 32 / 0,5 timmar = 64 besök 

per vecka. 

 

Tiden som läggs på administration divideras sedan med antalet besök per vecka: 8,8 

timmar / 64 besök = 0,1375 timmar /besök, dvs 8 minuter och 15 sekunder per besök. 

 

För de interna träffarna görs på liknande sätt. Från tabell 10 hämtas uppgifter gällande 

hur lång tid per vecka som ägnas åt interna träffar: 1 + 0,75 + 1,25 + 0,833 timmar = 

3,833 timmar, dvs. 3 timmar och 50 minuter. Detta värde divideras sedan med antalet 

besök per vecka: 3,833 / 64 = 0,0599 timmar/besök, dvs. 3 minuter och 36 sekunder per 

besök. 

 

Totalt för indirekt patientarbete blir detta: 0,1375 + 0,0599 = 0,1974 timmar/besök, dvs. 

11 minuter och 51 sekunder. Detta värde finner vi vara ett relevant värde på 

tidsåtgången för aktiviteten indirekt patientarbete. 


