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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras en bakgrundsbeskrivning till varför new public management börjat 

tillämpas i Sverige och vad new public management är. Vidare presenteras en 

problemdiskussion kring ämnet som leder fram till studiens forskningsfrågor. Syfte, avgränsning 

och målgrupp kommer också att presenteras under detta kapitel samt avslutas med en 

schematisk figur över studiens fortsatta upplägg. 

1.1. Bakgrundsbeskrivning 

New public management, benämnt som NPM, har en nära koppling till nyliberalismen 

(Hasselbladh et al., 2008). Nyliberalism är en politisk och ekonomisk åskådning som utgår från 

den klassiska liberalismens tankar om det ekonomiska och sociala livets utveckling utan 

statsingripanden (NE, 2014). Det innebär att varje individ har rätt att leva sitt liv i enlighet med 

sina egna val under förutsättning att denne inte utövar någon form av tvång gentemot andra och 

därmed hindra dem från att leva sitt (Bejke, 2014). Den politiska nyliberalismen växte fram 

under 1980-talet, från en relativ marginell företeelse till ett framträdande utgångspunkt för 

samhällskritik över den industrialiserade världen. Framförallt i de anglosaxiska länderna som 

Australien, Nya Zealand och Storbritannien. NPM ska inte ses som en typ av nyliberalism, men 

det finns antaganden om verkligheten som de båda tanketraditionerna delar med varandra 

(Hasselbladh et al., 2008). 

 

I Sverige lades grunden för framväxten av NPM redan på 1950-talet. Mellan åren 1952 och 1974 

slogs flera kommuner samman, från 2 500 till 275 kommuner. Detta ledde till att den 

genomsnittliga folkmängden per kommun ökade från 1 500 invånare till 29 000 invånare. Den 

ökade folkmängden per kommun ställde krav på ökad effektivitet inom den offentliga 

verksamheten. På 1980-talet väcktes debatten om demokratisering, vilket avsåg avståndet mellan 

medborgarna, politikerna och den offentliga verksamheten. I debatten ansågs decentralisering 

leda till ökat demokratiskt deltagande. I samband med denna debatt lyfts även frågor om att 

konkurrensutsätta och marknadsanpassa den offentliga verksamheten. Den offentliga 

verksamheten ansågs vara precis som vilken annan företagsverksamhet som helst och med denna 

inställning gick startskottet för NPM i Sverige (Almqvist, 2004). 
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Ett sätt att aktivt tillämpa NPM i sjukvården är att införa ett aktivitetsbaserat ersättningssystem. 

Det innebär att ett sjukhus exempelvis får ersättning efter antalet behandlade patienter, desto fler 

patienter som behandlas desto mer ersättning betalas ut till sjukhuset. Under 1990-talet hade ett 

antal landsting börjat tillämpa aktivitetsbaserad ersättning i sjukvården. År 1998 hade 11 av 26 

landsting valt att implementera någon form av aktivitetsbaserad ersättning och under mitten av 

2000-talet hade två tredjedelar infört någon form av aktivitetsbaserad ersättning. Övriga 

landsting tillämpar ett rambaserat ersättningssystem (Jakobsen, 2009). Ett rambaserat 

ersättningssystem betyder att ersättningen är fast och oberoende av uppnått resultat, kvalitet och 

effektivitet (Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2013). Enligt Socialstyrelsen (2014) tillämpar de 

flesta landstingen i Sverige ett DRG-system som härstammar från ett aktivitetsbaserat 

ersättningssystem. DRG-systemet delar in patienter efter ett likartat patientklassificeringssystem 

och ska användas som ett verksamhetsbeskrivningssystem (Socialstyrelsen, 2014, A). 

 

1.2. New public management 

Vad NPM är kan diskuteras, det finns ingen enhetlig konsensus om vad som är respektive inte är 

NPM. Tre olika definitioner som förklarar NPM kan dock urskiljas; ideologisk övertygelse, 

akademiskt studieobjekt och praktisk tillämpning i offentlig sektor (Dawson och Dargie, 2002). I 

denna studie kommer fokus ligga på NPM som praktisk tillämpning i offentlig sektor. Då syftet 

är att undersöka hur NPM tillämpas med hjälp av DRG-systemet inom sjukvården och vilka 

effekter detta har på verksamheten anses ideologisk övertygelse och det akademiska perspektivet 

inta en underordnad ställning för studiens genomförande. 

 

Sandberg (2014) menar dock att den ideologiska övertygelsen i NPM tar sin utgångspunkt i tron 

på den fria marknaden och att offentlig verksamhet borde vara marknadsstyrd. Individen drivs av 

ett egenintresse och kommer att nyttomaximera om tillfälle ges (Sandberg, 2014). Enligt Hood 

(1995)  innebär tillämpningen av NPM kostnadsbesparingar och en ökad transparens avseende 

hur resurserna fördelas i offentlig verksamhet. Den byråkratiska strukturen uppluckras och den 

offentliga verksamheten delas upp i separata enheter. Organisationen blir mer decentraliserad 
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vilket medför ett mindre auktoritet styre och att besluten fattas närmre verksamheten. Det uppstår 

en skillnad mellan köpare och säljare samt att rollerna blir tydligt definierade. 

Tillämpningen av NPM innebär enligt Hood att resultatmål upprättas och att målen kontinuerligt 

kan följas med hjälp av nyckeltal. Det införs även produktionsmål inom offentlig verksamhet 

samtidigt som möjligheterna till differentierad lönesättning ökar. Tanken är att lönen ska vara 

prestationsbaserad utifrån ett kvalitetsperspektiv. Större vikt ska läggas på kvalitet och förmågan 

att kunna reagera på kunders ändrade preferenser (Hood,1995). 

 

1.3. Problemdiskussion 

Den senaste tiden har en massiv kritik riktats mot NPM. Bland annat har Zaremba (2013), 

reporter på DN, författat en kritisk följetång om hur NPM förstör vården. Zaremba skriver i de 

fyra reportagen att sjukvården “leker” företag och med detta menar Zaremba att allt är en låtsats 

marknad förutom patienterna. Zaremba beskriver att patienter inte shoppar sjukvård som fysiska 

varor, utan kommer till vården för att be om hjälp. Men på grund av NPM har 

vårdbehandlingarna brutits ned till styckepriser. Enligt Zaremba innebär detta att alla patienter 

behandlas utifrån en genomsnittlig kostnad för varje grupp av diagnoser och sätter därefter ett 

pris på patienten. Sjukvårdarna får inte ersättning för den faktiska tiden och resurser som de har 

lagt ned, utan all vård räknas om till poäng som sedan multipliceras med ett konstant belopp. 

Poängen ligger sedan till grund för vilken ersättning vårdgivaren får. Zaremba menar att vården 

inte kan utgå ifrån att alla sjukdomar och individer behandlas på samma sätt bara för att de har 

samma diagnos, varje patient är unik och vården måste anpassas därefter (Zaremba, 2013, A; B; 

C; D). 

 

Magnusson Ö (2014) har intervjuat forskaren Öberg som menar att sättet som NPM mäter 

kvalitet på är ytterst tveksamt. Antalet patienter en läkare behandlar per timme kan inte användas 

som kvalitetsmått enligt Öberg. Ett ökat antal patienter per timme kan lika väl innebära sämre 

kvalitet. Öberg framhåller dock att det under 1980-talet fanns goda skäl till att införa NPM men 

att detta nu gått för långt (Magnusson Ö, 2014). 

 

Ordförande för Lärarnas riksförbund, Polisförbundet och Läkarförbundet har gemensamt uttryckt 
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sitt missnöje med mätivern som finns inom den offentliga verksamheten. Den offentliga 

verksamheten ska kunna mätas och kontrolleras men rådande situation tar för mycket tid från 

kärnverksamheten. Inom läraryrket används pedagogiska verktyg för mätningar på ett felaktigt 

sätt. Polisen tvingas ödsla tid på ett IT-system som inte kan kommunicera med varandra och 

läkarna tvingas sitta allt mer framför en datorskärm. Kö-miljarden är den reform som fördelar en 

miljard till de landsting som uppfyller vårdgarantin. Denna reform hindrar en effektiv vård och 

ivern att uppnå målet åsidosätter den lagstadgade principen om att den som har störst behov av 

vård ska ges företräde (Jansson et al., 2013; SFS 1982:763). 

 

1.4. Forskningsfrågor 

Med hänvisning till presenterad kritik ovan formuleras följande forskningsfrågor för att klargöra 

om det finns någon grund för den massiva kritik som riktats mot NPM. Forskningsfrågorna 

studeras genom en vetenskaplig studie på Karolinska Universitetssjukhuset. Valet av sjukhus är 

inte slumpmässigt grundad utan bygger på att Stockholms läns landsting var först med att 

använda ett aktivitetsbaserat ersättningssystem. Det gör att sjukhusen inom Stockholms läns 

landsting har haft tid på sig att implementera och förstå systemet.  

 

● Vilka antaganden bygger NPM på? 

● Hur tillämpas och påverkar DRG–systemet den offentliga sjukvården? 

● Vilka fördelar och nackdelar finns med att tillämpa DRG? 

 

1.5. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur NPM tillämpas med hjälp av DRG-systemet inom 

sjukvården och vilka effekter detta har på verksamheten.  

 

1.6. Avgränsning 

Med hänseende till studiens tidsomfång avgränsas studien till att endast omfatta hur NPM 

tillämpas med hjälp DRG–systemet inom sjukvården. 
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1.7. Målgrupp 

Studien riktar sig till politiska beslutsfattare, främst inom landstingen då studien berör den 

offentliga sjukvården i Sverige. Den kan även vara av intresse för yrkesverksamma inom 

sjukvården och i övrigt för samhällsintresserade medborgare. Studien bidrar till en ökad 

förståelse om DRG–systemet och kunskap om vilka effekter systemet kan medföra.  

 

1.8. Disposition 

Nedan visas en figur över studiens upplägg. 

 
 

Figur 1. Uppsatsens upplägg 
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2. Litteraturstudie 

I det andra kapitlet presenteras metoderna bakom new public management och hur dessa 

förhåller sig till det studerade fenomenet. Vidare redogörs hur new public managemet förhåller 

sig till sjukvården och vad DRG–systemet är. Avslutningsvis kommer detta kapitel att beröra 

tidigare forskning inom new public management och en sammanfattning av litteraturstudien 

presenteras.  

2.1. Metoderna bakom NPM 

Enligt Sandberg är NPM inget nytt, utan består av en rad återupplivade managementmetoder. 

Metoderna som NPM tagit fasta på är; lean production, målstyrning, total quality management, 

time based management och business process reengineering. NPM är alltså en sammanslagning 

av praktiserade managementmetoder från det privata näringslivet tillämpade på offentlig 

verksamhet (Sandberg, 2014). Studiens presentation utgår ifrån Sandbergs redogörelse av 

fenomenet NPM.  

 

2.1.1. Lean production 

Liker och Morgan (2011) beskriver lean production utifrån tre kategorier; process, humankapital 

samt teknologi och verktyg. För att åstadkomma en lean production avseende process krävs det 

kännedom om vad kunden anser är av värde. Alla processer som inte ökar värdet för kund är att 

betrakta som överflödiga och ska rationaliseras bort. Produktionsprocessen ska ständigt 

förbättras och alla möjliga alternativ ska undersökas för att uppnå maximal flexibilitet i 

produktionsprocessen. Standardiseringar ska också utnyttjas för att skapa förutsägbara resultat 

samtidigt som den standardiserade processen ökar flexibiliteten (Liker och Morgan, 2011).  

 

Vad gäller humankapitalet menar Liker och Morgan att det i organisationen ska finnas en balans 

av integrerat samarbete mellan olika avdelningar samtidigt som expertkompetensen bibehålls i 

respektive avdelning. Förbättringar ska kunna implementeras av både enskilda avdelningar och i 

samspel med hela organisationen. Den tekniska kompetensen ska utvecklas avseende 

organisationens samtliga verksamhetsområden. Leverantörer ska integreras och vara delaktiga i 

produktionsutvecklingen samtidigt som organisationen ständigt är lärande. Det gäller att skapa 
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en kultur där felfrihet och oavbruten förbättring anses vara aktningsvärt (Liker och Morgan, 

2011).       

 

För den sista kategorin teknologi och verktyg lägger Liker och Morgan tyngdpunkten på 

anpassning. Det gäller att använda teknologi som passar för både medarbetarna och processen. 

Organisationen ska hållas samman med hjälp av enkla och tydliga kommunikationsvägar 

samtidigt som kraftfulla verktyg används för att skapa en lärande organisation samt 

standardiserade arbetsprocesser (Liker och Morgan, 2011). 

 

Enligt Radnor et al. (2012) menar att det finns en väsentlig skillnad mellan att tillämpa lean 

production i privata företag och offentlig sjukvård. Inom det privata företaget är det tämligen 

enkelt att identifiera vem som är kund medan det inom sjukvården är mer diffust. Beroende på 

vem som tillfrågas varierar svaren; patienter, interna avdelningar inom sjukvården och politiker 

är alla kandidater till beteckningen “kund”. Detta problematiserar tillämpningen av lean 

production. Om kundbilden är diffus blir kundens preferenser ännu svårare att identifiera. Risken 

är övervägande att sjukvården blir effektiv på att leverera en tjänst som inte efterfrågas. Vad 

gäller teknologi och verktyg menar Radnor et al. att lean production inom sjukvården uppnår 

vissa effektivitetsvinster men att vinsterna är begränsade till en specifik uppgift. Teknologi och 

verktyg används inte för att skapa effektivitet i hela organisationen. För att lyckas med lean 

production krävs en tydligare definition om vad det innebär för sjukvården, en ökad förståelse 

bland personalen och att lean production tillämpas bredare inom organisationen (Radnor et al., 

2012).  

 

2.1.2. Målstyrning 

Målstyrning är enligt Svensson (1997) mål som anges för verksamheten i helhet och 

verksamhetens olika avdelningar. Företag har en bestämd budget att utgå ifrån därav måste 

ledningen prioritera och försöka säkerställa att lönsamhet sker både på kort och lång sikt. 

Svensson menar att en väl fungerande målstyrning förutsätter att målen är tydligt formulerade 

samt att en kontinuerlig dialog förs mellan politiker, chefer och medarbetare. Vidare ska viljan 

hos ledningen finnas att följa upp de satta målen och utvärdera om de uppfylls (Svensson, 1997). 
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Figur 2. Målstyrningsprocess 

Henning (1991) beskriver målstyrning som ett styrningsperspektiv där ledningen försöker få 

kontroll över sambandet mellan resurser och måluppfyllelse. Målstyrning uppfattas som ett sätt 

att tillvarata medarbetarnas kompetenser och kunskaper.  Målstyrning är också en önskan om att 

anpassa verksamheten till olika förutsättningar och behov för att kunna uppnå högre effektivitet 

(Henning, 1991). 

 

Rodgers och Hunter (1992) menar att tillämpning av målstyrning alltid leder till ökad 

produktivitet inom en organisation. Det som krävs är att ledningen aktivt deltar i 

målstyrningsprocessen. Desto mer aktiv ledningen är desto bättre resultat genereras av 

målstyrning. Det finns inga indikationer på att målstyrning skulle fungera sämre i offentlig 

verksamhet jämfört med organisationer i privat regi. Rodgers och Hunter menar att effekten av 

målstyrning till och med kan vara högre i offentlig regi (Rodgers och Hunter, 1992).  

 

2.1.3. Total quality management 

Frid (1997) beskriver total quality management, hädan efter benämnt TQM, som en 

kundorienterad organisation som ständigt försöker arbeta med förbättringar i hela organisationen. 

Medarbetarna ska vara delaktiga i de olika aktiviteterna företaget utför. För att skapa kvalitet 

krävs det att ledningen är engagerad och föregår med gott exempel samt att ledningen fördelar 

resurser på ett effektivt sätt. Frid lyfter fram fem nyckelbegrepp som utgör grunden för TQM; 
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kundfokusering, processorientering, allas delaktighet, stödjande ledarskap och ständiga 

förbättringar (Frid, 1997).  

 

Enligt Frid är kundfokusering den mest centrala punkten eftersom att det berör både de externa 

och interna aktörer. De externa aktörerna är exempelvis kunder och Frid betonar vikten av att en 

kund ska bli nöjd. En nöjd kund återkommer medan en missnöjd kund högst sannolikt försöker 

hitta en annan försäljare. Frid menar inte att företaget ska överträffa kundens förväntningar utan 

det handlar om att vara bättre än konkurrenterna. Att känna till kundernas behov och att förstå 

hur verksamheten bedrivs samt att eliminera onödiga kostnader är alla viktiga delar i TQM. 

TQM berör också organisationens interna aktörer, det vill säga medarbetarna. Frid beskriver 

medarbetarna med samma principer som kunderna. Om medarbetarna är nöjda presterar de ett 

bra arbete som i sin tur leder till tillfredsställda kunder. Det uppstår alltså en synergieffekt, att 

tillfredsställda medarbetare leder till nöjda kunder samtidigt som belåtna kunder leder till 

tillfredsställda medarbetare (Frid, 1997). 

 

Processorientering är de flöden av aktiviteter och information som förmedlas mellan medarbetare 

i företaget. Frid anser att om medarbetarna är medvetna om hur processen går till blir det lättare 

att skapa förståelse kring förbättringsförslag inom organisationen. Förutom de nya förslagen 

menar Frid att samarbetet fungerar bättre om medarbetarna förstår processen. Problemen som 

uppstår kan inte skyllas på varandra utan mer hänvisas åt var källan till problemet uppstod från 

början och hur problemet kan åtgärdas (Frid, 1997).  

 

Allas delaktighet är något som Frid också anser är en viktig del av TQM. Genom att ge 

medarbetare större möjligheter att förändra nuvarande situation kommer motivationen att öka. 

Frid menar att det leder till ett effektivare arbete och att en högre kvalité uppnås i 

arbetsuppgifterna (Frid, 1997).  

 

En annan punkt inom TQM är stödjande ledarskap. Ett stödjande ledarskap innebär att ledarna 

har tydliga mål kopplade till de övergripande målen och strategierna för organisationen. Ledarna 

ska enligt Frid följa upp och engagera medarbetarna till att utvecklas mot verksamhetens 

övergripande mål (Frid, 1997).   
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Ständiga förbättringar är det sista nyckelbegreppet inom TQM. Frid menar att förändring är en 

förutsättning för fortsatt trygghet och överlevnad för organisationen. Genom att ständigt 

utvecklas har företagen en förmåga att skapa en bättre position gentemot sina konkurrenter 

eftersom att kundernas krav och förväntningar ökar med tiden. Verksamheten arbetar med en 

ständig förbättring genom att analysera, kontrollera och korrigera oönskade utfall som uppstår 

inom organisationen (Frid, 1997). 

 

Hyde (1992) menar att det finns en skillnad på TQM i den privata och den offentliga sektorn. I 

den privata sektorn kommer TQM öppet att marknadsföras som den omvandlingsprocess som är 

konkurrenskraftig både nationellt och internationellt. Medan i den offentliga sektorn är TQM den 

nödvändiga moderniseringsprocess som kommer att göra ledningen effektiv (Hyde, 1992). 

 

Rivers och Bae (1999) menar att TQM förlitar sig på stora mängder information vilket inom 

vården betyder otaliga komplexa problemsituationer. Detta eftersom att TQM behöver all 

information om både patienter och medarbetare samt ett stödjande ledarskap. Rivers och Bae 

menar också att TQM fokuserar alldeles för mycket på vad som förhindrar kvalité istället för att 

försöka fokusera på vad som kan åstadkomma högre kvalité. Sjukvården är mycket komplex och 

kräver information från många håll. En av de viktigaste faktorerna för hög vårdkvalité är enligt 

Rivers och Bae ett välfungerande informationssystem. Genom ett välfungerande 

informationssystem kan samtliga vårdgivare få tillgång till den information som behövs för att 

leverera vård av hög kvalité (Rivers och Bae, 1999).  

 

2.1.4. Time based management 

Bruzelius och Skärvad (1992) framhåller att grundantagandet i time based management, hädan 

efter benämnt TBM, är att tid är en resurs som inte kan förnyas. Från detta antagande upprättas 

en modell med sju områden; marknadsföring, leverans, produktion, utveckling, medarbetare, 

företagskultur samt organisation och administration. Var och ett av områdena syftar till att uppnå 

kundvärde och konkurrenskraft (Bruzelius och Skärvad, 1992). 

 

Tidseffektiv marknadsföring uppnås genom att dela upp kunderna i segment med avseende på 

tid. De kunder som värdesätter tid högt hamnar i ett segment, medan de kunder som sätter lägre 
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värde på tid hamnar i ett annat segment. Segmenteringen syftar till att kunder inom samma 

segment ska uppvisa en homogen preferens till tid. Genom att förstå kundernas värdering av 

tempo och timing ökar möjligheterna till en tidseffektiv marknadsföring (Bruzelius och Skärvad, 

1992). 

 

Betydelsen av leverans bygger på kapitalbindning och att binda kapital är kostsamt. För att 

minska detta och effektivisera leveranserna måste hela kedjan från försäljning till leverans tas i 

beaktande. En vanlig ordercykel består av flera led ofta ingår följande; försäljning, 

orderbehandling, specifikation, konstruktion, beredning, planering, produktion och leverans. Om 

leveranstiden mellan stegen förkortas alternativt att vissa steg påbörjas simultant uppnås en ökad 

tidseffektivitet (Bruzelius och Skärvad, 1992). 

 

En vanlig förekommande uppfattning om produktion och tid är att en tidskrävande produktion 

leder till ökad kvalité. Detta är dock inte en korrekt uppfattning, bland annat inom bilindustrin 

har flera företag uppmärksammat att antalet fel per bil ökar om tillverkningstiden är lång. Inom 

offentlig verksamhet består en stor del av produktionen av ärendehantering. Produktionstiden per 

ärende kan minskas om liggtiden minimeras. Liggtiden avser den tid för vilken ärendet inte är i 

rörelse, det vill säga när produktionen står still (Bruzelius och Skärvad, 1992). 

 

Vad gäller utveckling finns ett antal åtgärder som kan vidtas för att tidseffektivisera 

utvecklingsprocessen. Ett första steg är att formulera en tydlig målsättning gärna i relation till 

konkurrerande aktörer. Sedan gäller det att upprätta ett tidsmål för när målsättning ska vara 

uppfylld, resurserna får sedan anpassas efter att tidsmålet är satt. Det anses viktigare att tidsmålet 

uppfylls än att budgeten hålls. En annan tanke bakom TBM är att processen ska kunna mätas, 

filosofin är att det som mäts också blir gjort. En sista insikt gällande utveckling är att det 

visserligen är viktigt att vara tidigt ute med en innovation men det betyder inte att organisationen 

ska förblindas. Att tillämpa metoder som andra konkurrenter implementerat lyckosamt kan vara 

fördelaktigt. Det viktiga är att organisationens egen utvecklingsprocess inte stannar av. Att 

endast kopiera konkurrenter är farligt, men att inhämtande inspiration från andra är effektivt 

(Bruzelius och Skärvad, 1992). 
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Att göra medarbetare tidseffektiva handlar bland annat om rätt person utför rätt arbetsuppgifter. 

Principen är att produktiviteten kan höjas om utbildade medarbetare utför de arbeten de är 

ämnade att göra. En annan insikt om en tidseffektiviserad medarbetare är att mer tid frigörs om 

tillräcklig arbetstid avsetts för planering av arbete. Att upprätta en prioriteringsordning för 

arbetet kan också effektivisera medarbetarna (Bruzelius och Skärvad, 1992). 

 

En organisationskultur påverkas av ett flertal faktorer och olika delar i kulturen kan studeras. 

Inom TBM ligger fokuseringen om kultur föga förvånande på organisationens uppfattning om 

tid. Oavsett vilken organisation som undersöks finns det en kultur om hur tid uppfattas. Kulturen 

styr vad som anses vara en tidskrävande uppgift och vad som inte anses vara det. Tidskulturen 

beror på olika faktorer och bland annat påverkas den av traditioner, säsongsvariationer, 

verksamhetens karaktär och ledarstil. Traditioner är exempelvis synen på när raster ska tas och 

hur långa de ska vara. Vad gäller säsongsvariationer kan de påverkas av faktorer som 

organisationen är bunden till att följa, exempelvis lagstiftning eller rent fysiska variationer som 

väderförhållandena. Verksamhetens karaktär påverkas i stor utsträckning av hur förutsägbart 

arbetsprocessen är. Om den är jämn eller oregelbunden med toppar och dalar. Ledarstilen i en 

organisation har också stor betydelse för kulturen. Genom en förändrad ledarstil kan 

organisationskulturen påverkas. Det gäller att ledaren genom handlingar påvisa den kultur som 

ska råda, att endast uttrycka viljan genom ord och inte handling är inte lika effektivt (Bruzelius 

och Skärvad, 1992). 

 

Det sista begreppet som behandlas inom TBM är organisation och administration. Till 

organisationen är det främsta fokuseringsområdet hierarkin i organisationen. Detta leder ofta till 

tröghet och att förändring endast kan ske långsamt. Hierarkin är ofta kostsam att upprätthålla och 

mot bakgrund av dessa ståndpunkter förespråkar TBM en plattare organisationsstruktur. Vad 

gäller administration är antagandet att minskningen av manuellt arbete inom administrationen 

leder till effektivitet. Manuellt arbete tar tid och genom att ta användning av teknik åstadkomms 

tidsbesparingar och att kvaliten på administrationen höjs (Bruzelius och Skärvad, 1992). 
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2.1.5. Business process reengineering 

Chen (2001) beskriver business process reenginering, hädan efter benämnt BPR, som en metod 

för att hitta nya sätt att organisera arbetsuppgifter, medarbetare och system som stödjer 

organisationen (Chen, 2001). SPRI (1998) utgår ifrån samma begreppsförklaring som Chen men 

tillägger att BPR ska utgår ifrån patientens behov och efterfrågan (SPRI, 1998).  

 

BPR utgår ifrån att verksamheten tydligt ska se organisationens arbetsprocess. För att företaget 

ska kunna förbättra arbetsprocessen krävs det att organisationen ser helheten samt klargör det 

uppdrag och strategiska mål som verksamheten har. SPRI anser att företagets problem ska 

angripas från grunden utan att hänsyn tas till hur arbetet sker idag. På så vis förändras 

aktiviteterna och kunderna levereras en högre kvalité. BPR är processorienterat och tar därför 

mindre hänsyn till de arbetsorganisatoriska begränsningarna (SPRI, 1998).  

 

Inom hälso- och sjukvården kan ett mer IT-baserat arbetssätt medföra en förbättrad samverkan 

mellan olika aktörer i vårdkedjan. SPRI menar exempelvis att distriktssköterskan vid ett 

hembesök kan koppla upp sig och kommunicera med distriktsläkaren som befinner sig på en 

annan plats. Det skulle innebära att verksamheten har en bättre möjlighet att planera och följa 

upp verksamheten. Vårdgivaren kan snabbt och enkelt ta del av viktig information som berör 

patienten (SPRI, 1998).  

 

Goldkuhl (2000) menar att BPR ständigt eftersträvar efter en radikal processförnyelse genom att 

alltid bortse från gamla arbetsmetoder (Goldkuhl, 2000). Enligt Thong et al. (2000) innebär en 

radikal förändring av processen en hög motståndskraft i den offentliga sektorn. Det är endast 

sociala och politiska förändringar som kan förändra processen. När en sådan förändring 

genomförs i den offentliga sektorn anser Thong att medarbetarna bör informeras eftersom att det 

påverkar arbetskvaliten (Thong et al., 2000). Bliemel och Hassanien (2000) anser att en ständig 

och radikal förändring inom en organisation kan påverka de som erhåller produkten eller 

servicen. Inom sjukvården menar Bliemel och Hassanien att BRP påverkar patienten negativt. 

Detta eftersom det tar tid att mäta effekten av en förändring inom vården. Huruvida en förändrad 

arbetsmetod är bättre eller sämre för patienten är svår att mäta och komplikationer kan uppstå 

långt efter behandlingen ägt rum (Bliemel och Hassanien, 2000).   
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2.2. New public management i sjukvården 

Under 1990-talet inleddes en förändring i de svenska landstingen. Förändringar innebar nya lagar 

och föreskrifter inom hälso- och sjukvården. Den nya formen av styrning baseras på idéer 

hämtade från TQM. Införandet av de nya reglerna syftade till att ge regeringen och 

myndigheterna en bättre överblick av resultatstyrning samt informations- och koalitionsarbete. 

Införandet innebar även att vårdgivarens traditionella organisation ifrågasattes (Hasselbladh och 

Bejerot, 2003). 

 

Arbetsrollerna inom sjukvården har blivit mer jämnt fördelade och därmed har en tydlig 

uppdelning av kostnadsställen samt kostnadsslag möjliggjorts. Det betyder att arbetet som chef 

underlättas genom att denne kan följa verksamhetens effektivitet samt var kostnaderna uppstår 

och vem som bär ansvaret för kostnaden. Vad gäller ansvarsfrågan har vården oeniga åsikter. 

Chefsläkare anser att det är sjukhusdirektörens uppgift att rapportera medan sjukvårdsdirektörer 

menar att det är sjukvårds- och klinikföreståndarens uppgift. Andra hävdar att det är överläkarnas 

ansvar. Detta tyder på att den formella styrningen av läkarnas arbete är mycket låg. Mycket inom 

sjukvården handlar om att tillfredsställa patienten samtidigt som vården utvecklas för att uppnå 

verksamhetens ändamål. För att lyckas med detta anses det från politiskt håll att allt ska 

dokumenteras, kommuniceras och utvärderas (Hasselbladh och Bejerot, 2003). 

 

2.3. Ersättningssystem 

Inom svensk hälso- och sjukvård finns det ett antal olika ersättningssystem som både ger 

önskade och oönskade effekter. Tanken med ett ersättningssystem är att bidra till en utveckling 

inom kvalitet och resultat. Enligt landsting är det svårt att veta i förväg vilket ersättningssystem 

som fungerar i praktiken eftersom att det finns en mängd andra faktorer som påverkar det 

slutgiltiga utfallet. Vidare beror valet av ersättningssystem på verksamhetens målsättning och 

omgivning. Ersättningssystemen kräver även en kontinuerlig uppföljning eftersom 

förutsättningarna ständigt ändras (Jacobsson och Lindvall, 2007). 

 

Ett ersättningssystem som tillämpas av vården är aktivitetsbaserad ersättning. En 

aktivitetsbaserad ersättning baseras på ersättning per vårdåtgärd och tar hänsyn till patientens 
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olika svårighetsgrad på behandling. Tanken bakom en aktivitetsbaserad ersättning är att förbättra 

kvaliten i sjukvården samt säkerställa ett hållbart och effektivt arbete (IHPA, 2014). En 

aktivitetsbaserad ersättning medför ökad produktivitet vilket innebär fler behandlingstillfällen 

som i sin tur leder till ökade kostnader. Eftersom kostnaderna ersätts i efterskott bör den inte 

påverka vårdkvalitén dock kan den påverka vårdgivaren. Vårdgivaren tvingas att agera både 

vårdare och rådgivare. Principen med ersättningen är att belöna antalet behandlingar detta kan 

locka vårdgivaren till att producera mer vård än vad patienten egentligen behöver. Tanken med 

principen är att reducera långa väntetider och ge en god patientservice samtidigt som vården får 

mer ersättning per behandlingsåtgärd (Jacobsson och Lindvall, 2007). 

 

2.3.1 Diagnosrelaterade grupper 

Diagnosrelaterade grupper, hädan efter benämnt DRG, är ett system som används inom 

sjukvården för att klassificera patienter med likartade vårdbehov. Patienter inom samma DRG–

kategori tilldelas ett bestämt antal DRG–poäng och dessa DRG–poäng ligger sedan till grund för 

sjukhusets resurstilldelning. DRG–systemet gör det möjligt att mäta sjukhusets 

kostnadseffektivitet och det blir även möjligt att jämföra kvalitén på vården. En annan möjlighet 

som DRG–systemet ger upphov till är att skapa en överskådlig bild av patientsammansättningen 

på sjukhuset (Socialstyrelsen, 2014, A). 

 

Vid beräkning av DRG–poäng tas den genomsnittliga kostnaden för varje vårdtillfälle och sätts 

till 1 DRG–poäng. För att sedan vikta de olika DRG–kategorierna tas den genomsnittliga 

kostnaden för den specifik DRG–kategorin dividerat med kostnaden för 1 DRG–poäng. På det 

sättet upprättas en kategoriseringslista där varje DRG–kategori tilldelats en bestämd poäng. För 

att poängsättningen inte ska påverkas av extremfall i vården plockas de dyraste vårdtillfällena 

bort. Dessa fall benämns som ytterfall och sätts till cirka fem procent av alla vårdtillfällen. För 

att ett vårdtillfälle ska kategoriseras som ett ytterfall krävs att en bestämd tid eller kostnad 

uppnåtts för vården och dessa fall ersätts separat. Ersättning för ytterfall sker till den kostnad 

vårdgivaren haft för den specifika patienten, genomsnittsersättningen frångås (Socialstyrelsen, 

2014, B; Vårdgivarguiden, 2014). 
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Idag används DRG–system i samtliga landsting men omfattningen varierar. Systemet som 

används i Sverige är NordDRG och är en utveckling av det amerikanska DRG-systemet. 

NordDRG är anpassad efter de nordiska förhållandena och används av samtliga länder i 

Skandinavien. I Norge används det av samtliga sjukhus medan det i Island är infört på försök 

(Socialstyrelsen, 2014, C; Målqvist et al., 2011). 

 

2.4. Tidigare forskning 

Jakobsen (2009) har undersökt huruvida tidigare forskning stödjer antagandet att ett 

aktivitetsbaserat ersättningssystem ökar effektiviteten bland skandinaviska sjukhus. Resultatet av 

studien är tvetydigt, det finns ungefär lika mycket forskning till stöd för som emot antagandet. 

Jakobsen intar ställningen att det av denna anledning inte går att hävda effektivitetssökningar 

som ett argument för att införa aktivitetsbaserade ersättningssystem. Jakobsen hävdar dock att 

det finns stöd för att den tekniska effektiviteten ökar men att detta inte gäller 

kostnadseffektiviteten. Vidare ser Jakobsen en tendens att ett aktivitetsbaserat ersättningssystem 

fungerar bättre i Sverige i jämförelse med Norge och Danmark. Som en möjlig förklaring till 

detta anger Jakobsen att det i Sverige infördes aktivitetsbaserade ersättningssystem samtidigt 

som det öppnades upp för privata aktörer inom sjukvårdssektorn (Jakobsen, 2009). 

 

Kowalczyk (2002) intar en mer kritisk inställning till NPM och har forskat om hur NPM 

påverkat hälso- och sjukvården. Studiens resultat visar att införandet av NPM förändrat både 

organisationsstruktur och arbetsklimat inom vården. Sjukvårdarnas kunskap ifrågasattes av de 

överordnade cheferna speciellt från ledningshåll. Kowalczyk menar att läkarna inte får agera 

professionella läkare utan tvingas ta order och hänsyn till chefernas maktposition. Kowalczyk 

avslutar  sin forskning genom att tydliggöra att NPM påverkar vårdens organisationsstruktur 

negativt och att implementeringen av NPM fortsätter trots negativ kritik (Kowalczyk, 2002). 

 

Om Kowalczyk kan sägas vara kritisk till NPM tar Diefenbach (2009) steget längre. Diefenbach 

medger att intentionerna med NPM må varit goda men att den positiva effekten uteblivit. Som 

skäl till varför NPM infördes lyfter Diefenbach fram förhoppningen om en effektivare offentlig 

verksamhet, den framväxande kritiken mot paternalism och besvikelsen över kvaliteten. Om 
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detta varit skälen hävdar Diefenbach att NPM katastrofalt misslyckats med att uppnå målen. 

Diefenbach menar i sin studie att införandet av NPM lett till en ökad arbetsbelastning och stress 

på personalen. Mäthysterin tröttar ut medarbetarna och synen på mätbara data som ett mått på 

kvalitet är Diefenbach starkt kritisk till. NPM skapar ett ypperligt tillfälle för cheferna att 

ytterligare stärka sin makt och öka kontrollen av medarbetarna. Enligt Diefenbach är NPM inte 

bara ineffektivt utan också hycklande. Syftet med NPM är bland annat att skapa en mer 

decentraliserad organisation men effekten blir den motsatta. Mer byråkrati skapas och den 

utlovade kvalitetsförbättringen uteblir. Traditionen av allmän välfärd nedmonteras och 

Diefenbach menar att NPM är resultatet av en nyliberal ideologisk övertygelse (Diefenbach, 

2009). 

 

Denna studie ämnar komplettera tidigare forskning genom att undersöka om uttalad kritik finner 

något stöd hos yrkesverksamma inom vården. Studien bidrar med en djupare undersökning om 

hur DRG-systemet används på Karolinska Universitetssjukhuset samt vilken koppling DRG-

systemet har med NPM. Till skillnad från tidigare forskning som undersökt NPM på ett 

övergripande plan undersöker denna studie ett specifikt system som tillämpas enligt 

tankegångarna i NPM.  

 

2.5. Sammanfattning av teori 

Av det presenterade underlaget ovan upprättas en sammanställning av vilka antaganden NPM 

bygger på, vad syftet med NPM är och vad som är vägen dit. Detta tas åter upp i studiens 

analysavsnitt. Utöver de antaganden som Figur 3 visar presenteras även en analys över Figur 4 

om syftet med respektive managementmetod uppnås inom NPM med DRG–systemet som grund. 

Figur 5 ges en sammanfattning av de antaganden och managementmetoder som NPM bygger på.  
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Figur 3. Schematisk figur av NPM i sjukvården 
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Syfte med managementmetoder 

Syfte med lean production:  ● Ökad effektivitet avseende process, 

humankapital och teknologianvändning 

Syfte med målstyrning:  ● Ökad effektivtet avseende 

resursfördelning  

Syfte med total quality management:  ● Ökad effektivitet avseende 

resursfördelning och mer engagerade 

medarbetare 

Syfte med time based management:  ● Ökad effektivtet avseeende 

tidsanvändning 

Syfte med business process reengineering:  ● Ökad förståelse av helheten i 

verksamheten 

Figur 4.  Syfte med respektive managementmetoder inom NPM 
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Figur 5. Sammanfattning av NPMs antaganden och managementmetoder 

Effekt 

- Den offentligga sjukvården blir effektivare avseende tidsandvändning,resursfördelning och 
arbetsprocess 

- Mer engagerade medarbetare och ökad förståelse av helheten i verksamheten  

Managementmetoder 

- Lean production, målstyrning, total quality management, time based management och 
business process reengineering 

Syfte 

- Ökad kostnadsmedvetenhet, effektivitet och kvalite. 
- Decentralicering och mätbarhet 

- Valfrihet för patienten  

Antaganden 

- Den offentliga vården är kostsam, ineffektiv och byråkratisk 
- Fri konkurens leder till ökad effektivitet och kvalite 

- Människan är rationell 
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3. Metod 

I det tredje kapitlet presenteras de använda metoderna för studien. Kapitlet redogör 

angreppssättet i studien, studiens undersökningsupplägg och insamlingen av data. Vidare 

presenteras studiens reliabilitet och validitet. En beskrivning av samspelet mellan empirisk- och 

litteraturstudie, bearbetning av information ges samt att studiens ställningstaganden till etik och 

källkritik presenteras. 

3.1. Angreppssätt 

Patel och Davidson (2011) beskriver tre typer av angreppssätt för en studie; deduktion, induktion 

och abduktion. Deduktion utgår ifrån teori som sedan testas mot verkligheten medan induktion 

utgår från verkligheten för att sedan formulera en teori. Abduktion är en kombination av de två 

angreppssätten (Patel och Davidson, 2011). Angreppssättet i denna studie tar utgångspunkt i 

befintlig teori och undersöker hur denna teori används i praktiken samt vilka konsekvenser detta 

medför. Enligt Wedin och Sandell (2003) innebär detta ett deduktivt angreppssätt (Wedin och 

Sandell, 2003). Studien bygger på empiriskt insamlat material genom intervjuer och 

fokuseringen har varit på hur respondenterna upplever verkligheten. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2010) är detta ett fenomenologisk angreppssätt (Kvale och Brinkmann, 2010). 

 

Ahrne och Svensson (2011) hävdar att det finns ett samband mellan forskningsfrågorna studien 

ämnar att besvara och vilken metod som används. Valet av metod grundar sig på vilken data som 

krävs för att besvara uppställda forskningsfrågor (Ahrne och Svensson, 2011). Enligt Holme och 

Solvang (1997) är det centrala i kvalitativ metod att skapa förståelse om det fenomen som 

studeras. Tyngdpunkten ligger på att se helheten om fenomenet. Att testa om den insamlade data 

har generell giltighet intar en underordnad ställning i kvalitativ metod (Holme och Solvang, 

1997). Forskningsfrågorna i denna studie ställer krav på att insamlad data innehåller information 

om praktisk tillämpning och upplevd effekt av DRG–systemet. Frågorna kräver även en bred 

förståelse av fenomenet samt att det insamlade materialet går på djupet. Vidare är syftet med 

denna studie att undersöka hur NPM tillämpas med hjälp av DRG-systemet inom sjukvården och 

vilka effekter detta har på verksamheten. Med koppling till forskningsfrågorna innebär detta att 
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studiens syfte fördelaktligen uppfylls genom en studie med empirisk närhet till fenomenet.   Mot 

bakgrund av detta har en kvalitativ insamlingsmetod av data används.  

3.2. Undersökningsupplägg 

Enligt Halvorsen (1989) finns det två huvudtyper av undersökningsupplägg; intensivt upplägg 

och extensivt upplägg. Den förstnämnda syftar till att undersöka många variabler hos få objekt, 

medan den senare syftar till att undersöka få variabler hos flera objekt (Halvorsen, 1989). Då 

denna studie ämnar undersöka hur DRG–systemet tillämpas i praktiken har ett intensivt upplägg 

använts. Detta eftersom NPM med koppling mot DRG–systemet innefattar många olika 

managementmetoder vilket gör ämnet komplext. För att fånga upp alla metoder krävs att flera 

variabler studeras således faller sig valet av undersökningsupplägg på den intensiva metoden. 

 

För att genomföra det intensiva undersökningsupplägget har flertalet vetenskapliga artiklar och 

litteratur inom området studerats. Litteraturstudien genomfördes innan insamlingen av empiriskt 

material. Detta för att möjliggöra en djupare empirisk undersökning inom ämnet för att uppfylla 

studiens syfte.   

 

3.2.1. Fenomenologi 

Studien har använt en fenomenologisk ansats vilket Kvale och Brinkmann (2010) beskriver med 

att ett intresse riktas mot aktören i fråga. Världen är det som aktören upplever som verkligt 

(Kvale och Brinkmann, 2010). Enligt Alexandersson (1994) är verkligheten den uppfattning och 

erfarenhet aktören har om världen. Det är också uppfattningen och erfarenheten som ligger till 

grund för aktörens kunskap (Alexandersson, 1994). Fenomenologi beskrivs av Marton (1981) 

som ett angreppssätt där erfarenheter sätts i centrum. Fenomenologiska studier försöker förstå, 

beskriva och analysera innebörden av erfarenheter (Marton, 1981). Genom att samla in 

respondenternas uppfattningar och erfarenheter om det studerat fenomen ämnar denna studie 

besvara frågeställningarna utifrån aktörernas egna perspektiv. I denna studie är aktörerna de 

individer som arbetar med eller blir påverkade av DRG-systemet. 
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3.3. Litteraturinsamling 

Litteraturstudien är baserad på vetenskapliga artiklar, facklitteratur, tidsskrifter och elektroniska 

källor. Informationen är insamlad via bibliotek och databaser. Databaserna som används i studien 

är ABI/INFORM Global, Google Scholar och Web of Science. Sökord som används vid 

informationssökning i databaserna är; new public management, public health care, management 

by objectives, lean production, total quality management, business process reengineering, time 

based management, activity-based reimbursement och public sector. För att berika studien har 

även tidigare forskning studerats och sammanfattats. 

 

3.4. Empirisk datainsamling 

Det empiriska underlaget studien bygger på är inhämtat genom kvalitativa intervjuer. Kvale och 

Brinkmann (2010) menar att syftet med kvalitativa intervjuer är att förstå fenomenet som 

studeras utifrån respondenternas egna perspektiv. Kvalitativa intervjuer fungerar som 

strukturerade samtal med respondenterna (Kvale och Brinkmann 2010). Enligt Jacobsen (2002) 

är fördelen med kvalitativa intervjuer att mycket information fås från respondenterna. Detta 

skapar goda förutsättningar för en djupare förståelse av fenomenet, dock finns en risk att 

informationen blir allt för massiv vilket försvårar analysarbetet (Jacobsen, 2002). För att samla in 

tillräckligt med empiriskt underlag har både personliga och telefonintervjuer används. Enligt 

Ahrne och Svensson (2011) är fördelen med personliga intervjuer att ett förtroende skapas samt 

att kroppsspråk kan avläsas (Ahrne och Svensson, 2011). Enligt Kvale och Brinkeman är 

fördelen med telefonintervjuer att fysiska avstånd kan överbyggas. Nackdelarna med nämnda 

intervjumetoder är dock att personliga intervjuer är tidskrävande medan telefonintervjuer inte ger 

möjlighet att tolka kroppsspråk (Kvale och Brinkeman, 2010). Genom att kombinera båda 

intervjuformer uppnås en balans mellan fördelarna respektive nackdelarna av varje 

intervjumetod. Studiens frågeställningar ställer krav på djup förståelse av aktörens uppfattningar 

om det studerade fenomenet därav lämpar sig kvalitativa intervjuer väl för studien. Metodvalet 

för studien är således legitimt. För att undvika risken med massiv information har en 

kombination av strukturerad och ostrukturerad intervjuform används. 
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Enligt Halvorsen (1989) innebär strukturerade intervjuer att samma frågor ställs till samtliga 

respondenter. Frågorna är fasta samt standardiserade och respondenten ges små möjligheter att 

fritt tolka frågorna. Den ostrukturerade intervjun ger respondenten möjlighet att fritt formulera 

sina svar utifrån egna erfarenheter. Intervjufrågorna är inte bestämda på förhand utan utvecklas 

under samtalets gång (Halvorsen, 1989).  I studien har en intervjuguide upprättats och reviderats 

efter första intervjutillfället, se bilaga 1 och 2. Följdfrågor har formats under samtalets gång och 

fokus har legat på respondentens egen uppfattning om fenomenet. Intervjuformen har varit av 

semistrukturerad karaktär och respondenterna har fått del av intervjuguiden innan intervjun. 

Detta kan påverka sanningshalten i respondenternas svar. Fördelen är dock att respondenterna 

kunnat svara mer utförligt på frågorna vilket bidragit till en ökad förståelse om det studerade 

fenomenet.  

 

3.5. Urval 

För att uppfylla studiens syfte att undersöka hur NPM  tillämpas med hjälp av DRG–systemet 

inom sjukvården och vilka effekter detta har på verksamheten har sex personer inom Karolinska 

Universitetssjukhuset intervjuats. Tre genom personliga intervjuer och tre via telefonintervjuer. 

Enligt Grønmo (2006) måste urvalet vara relevant för studiens frågeställningar. För att uppfylla 

relevanskravet måste urvalet även vara anpassat till studiens avgränsning (Grønmo, 2006). För 

att uppnå studiens syfte behövs ett antal respondenter för intervjuer. Halversen (1989) menar att 

bästa möjliga kvalité på information uppnås genom  att flera personer intervjuas då det inte finns 

någon metod för att hitta en enskild respondent som är representativ för hela populationen 

(Halversen, 1989). För att uppnå ett representativt urval av populationen har aktörer med olika 

relation till fenomenet intervjuats. Aktörerna har haft olika arbetsuppgifter och där igenom olika 

erfarenhet om fenomenet. Att uppnå ett helt representativ urval är dock inget denna studie gör 

anspråk på och studien kommer inte ifrån problematiken med ett godtyckligt urval. Enligt 

Jacobsen (2002) innebär ett godtyckligt urval att vissa relevanta aktörer utelämnats. Detta beror 

på att forskaren sällan kan hävda kännedom om hela populationens egenskaper (Jacobsen, 2002). 

 

Denna studie är baserad på fördjupande undersökningar om hur DRG–systemet används på 

Karolinska Universitetssjukhuset. Studiens analyser utgår ifrån sex intervjuer vilket anses vara 
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tillräckligt för att uppnå ett rimligt urval med hänseende till studiens karaktär och dess 

tidsomfattning. Enligt Jacobsen (2002) är det praktiskt att endast studera ett fåtal intervjuer vid 

ingående analyser. Det krävs dock minst två intervjuer för att möjliggöra en rimlig framställning 

av undersökt fenomen (Jacobsen, 2002). Urvalet i denna studie har tagit fasta på ett fåtal 

respondenters uppfattningar om valt studieobjekt. Detta medför att enskilda respondenter 

påverkat resultatet men med hänvisning till studiens syfte utgör detta inget hot mot studiens 

trovärdighet. Slutsatserna i denna studie skall inte tas som generellt giltiga för tillämpningen av 

aktivitetsbaserade ersättningssystem. Enligt Jacobsen (2002) är syftet med kvalitativa studier att 

generera en ökad förståelse om fenomenet, inte att dra allmängiltiga slutsatser om det (Jacobsen, 

2002).  

 

I nedanstående figur presenteras de respondenter som deltagit i studien.   

Respondenter, Karolinska Universitetssjukhuset 

Namn Position Datum Intervjulängd Intervjuform 

Ulrika Holmén Controllerchef 16 maj 2014, 

kl. 9.00 

Ca 20 min Telefonintervju 

Hans Jonsson Överläkare 7 maj 2014, kl. 

8.00 

Ca 35 min Personlig 

intervju 

Lotta Klinge 

Härberg 

Verksamhetschef  15 maj 2014, 

kl 9.00 

Ca 20 min Telefonintervju 

Mayvor Lundh Administrativ 

samordnare 

7 maj 2014, kl. 

13.00 

Ca 25 min Personlig 

intervju 

Elin Magnusson DRG–koordinator 16 maj 2014, 

kl. 10.00 

Ca 30 min Telefonintervju 

Barbro Ohde DRG–samordnare 15 april 2014, 

kl. 9.30 

Ca 60 min Personlig 

intervju 

Figur 6. Respondenter från Karolinska Universitetssjukhuset 
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3.6. Reliabilitet och validitet 

Enligt Holme och Solvang (1997) kan reliabilitet och validitet endast uppnås genom ständig 

kritisk granskning av insamlat material samt genom att materialet bearbetas varsamt. Det finns 

verktyg för att åstadkomma detta men de ska inte ses som någon garanti för ett välgrundat 

resultat (Holme och Solvang, 1997). Studiens empiriska material är insamlad med hjälp av 

intervjuer. Informationen från respondenterna är inspelad för att i efterhand bearbetas och 

analyseras. Som ett komplement till ljudinspelning fördes anteckningar under intervjutillfällena 

samt att kontrollfrågor ställdes för att säkerställa att informationen uppfattats korrekt. Detta för 

att säkerställa att denna information insamlats korrekt. För att kontrollera att rätt respondenter 

intervjuades ställdes vid samtliga intervjuer bakgrundsfrågor om respondentens erfarenhet och 

kunskap om ämnet i fråga. Denna arbetsprocedur säkerställer pålitligheten av informationen från 

respondenterna vilket enligt Bryman (2011) är ett krav för att uppnå reliabilitet. Förstudien, 

litteraturstudien och den empiriska studien har oberoende av varandra givit samstämmiga data 

om fenomenet. Enligt Grønmo (2006) påvisas reliabilitet när undersökningar oberoende av 

varandra frambringar samstämmiga resultat (Grønmo, 2006). 

 

Grønmo (2006) beskriver validitet som det insamlade materialets giltighet i relation till de 

forskningsfrågor som materialet ämnar besvara. Jämfört med reliabilitet är validitet mer 

omfattande och därav inte definierat i samma utsträckning (Grønmo, 2006). För att uppnå 

validitet krävs det en kritisk granskning av uppgiftslämnarnas information och att denna 

information stämmer överens med andra källor. Det är även av vikt att den data som samlats in är 

den data som återges i studien (Jacobsen, 2002). Forskningsfrågorna riktas mot Karolinska 

Universitetssjukhuset och det är också där den empiriska studien ägt rum. Vad gäller 

litteraturstudien har fokus legat på hur DRG–systemet tillämpas inom sjukvården. 

 

Genom hela studien har triangulering används vilket enligt Patel och Davidson (2011) kan 

innefatta att data samlas in från olika personer, platser och tidpunkter. Vidare kan triangulering 

innebära att data samlas in med hjälp av olika metoder (Patel och Davidson, 2011). I denna 

studie har data samlats in från personer med olika relation till fenomenet, antingen genom att 

personerna arbetar aktivt med DRG-systemet eller blir påverkade av systemet i sin vardagliga 
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arbetssituation. Metoderna som används för datainsamlingen i denna studie är personliga 

intervjuer, telefonintervjuer och litteraturstudier.  

 

3.7. Samspel mellan empirisk- och litteraturstudie 

Steget mellan teori och empiri är en kritisk fas för studiens verkställande (Holme och Solvang, 

1997). Grønmo (2006) betonar vikten av att de data som samlats in är relevanta och riktiga för att 

besvara studiens forskningsfrågor (Grønmo, 2006). Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att 

intervjufrågorna är precisa och respondenten måste förstå vilken information som önskas 

(Jacobsen, 2002).  

 

Studiens forskningsfrågor besvarades genom personliga- och telefonintervjuer. För att säkerställa 

att korrekta frågor ställdes om fenomenet genomfördes först en litteraturstudie inom området. 

Utifrån litteraturstudien upprättades intervjuunderlag som låg till grund för intervjuerna. Innan 

intervjuerna fick respondenterna ta del av intervjuguiden för att kunna förbereda sig inför 

intervjun. Denna process gav respondenten möjlighet att ge gedigna svar under intervjutillfället. 

 

Under intervjuerna fördes en aktiv dialog med respondenten om vilken information som 

förväntades av denne. Inledningsvis började intervjuerna med frågor om respondentens 

erfarenhet och relation till det undersökta fenomenet. Huvudfrågorna handlade om hur 

respondenten upplever DRG–systemet och vilka effekter denne anser att systemet medför. 

Avslutningsvis ställdes frågan om respondenten hade något mer att tillägga. 

 

3.8. Bearbetning av information  

Samtliga intervjuer har börjats med att en förfrågan om tillåtelse för inspelning ställts till 

respondenten. Samtycke till inspelning gavs av alla respondenter vilket ökar studiens möjlighet 

till en korrekt återgivning av respondenternas information. Ahrne och Svensson (2011) menar att 

det vid inspelning även är viktigt att föra anteckningar samt att det är en fördel om två forskare 

deltar vid intervjun. Detta möjliggör att ena forskaren kan fokusera på intervjun medan den andra 

fokuserar på att ta anteckningar. Vidare betonar Ahrne och Svensson vikten av att information 

om var och hur intervjun genomfördes presenteras i studien (Ahrne och Svensson, 2011). 



28 

Intervjuerna i denna studie har utförts av två intervjuare samtidigt vilket har möjliggjort 

arbetsproceduren som Ahrne och Svensson förordar. Ena har fokuserat på intervjun medan den 

andre har fokuserat på att föra anteckningar. Intervjuerna har ägt rum på respektive respondents 

arbetsplats och i enlighet med respondentens önskemål. De intervjuer som inte har utförts på 

respondenternas arbetsplats, har blivit genomförd via telefon. Respondenterna har i dessa fall 

befunnit sig på sin arbetsplats. 

 

Enligt Jacobsen (2002) finns det både fördelar och nackdelar med att spela in en intervju. 

Fördelarna är att en inspelning underlättar ögonkontakt med respondenten samt att ett mer 

naturligt samtal kan upprättas. Ytterligare en fördel med inspelning är att det säkerställer korrekt 

återgivning av respondentens givna information. Nackdelen är dock att respondenten kan känna 

sig obekväm och inte vågar yttra all information som denne besitter. 

Ingen av respondenterna har reagerat negativt på förfrågan om inspelning utan snarare reagerat 

positivt på att frågan ställdes innan intervjun började. Det finns inget som tyder på att 

inspelningen av intervjuerna har påverkat respondenterna negativt. De har yttrat sig öppet om 

både fördelar och nackdelar gällande studiens undersökningsområde. Tillsammans med detta och 

de fördelar som Jacobsen nämner har inspelningen bidragit till ökad tillförlitlighet. 

 

Inspelat material har transkriberats till text vilket enligt Bryman (2011) ger en tydligare bild av 

helheten och det blir lättare att se vem som har sagt vad (Bryman, 2011). Transkriberingen har 

legat till grund för presentationen av empirin. Det empiriska materialet har strukturerats på 

liknande sätt som intervjuerna. Bakgrundsinformation om respondenterna har presenterats 

separat för att tydligöra dess tidigare erfarenheter och kunskaper. Vidare har ett utkast av det 

bearbetade empiriska materialet skickats till varje enskild respondent. Detta för att säkerställa att 

given information presenterats korrekt. 

 

Analysen bygger på presenterad information från litteraturstudien och den empiriska 

undersökningen. Fenomenologisk analysmetod har används vilket enligt Alexandersson (1994) 

innehåller fyra centrala faser. Den första fasen syftar till att upprätta ett helhetsperspektiv om det 

studerade fenomenet. Den andra fasen syftar till att framhäva eventuella likheter och skillnader i 

insamlat datamaterial.  Den tredje fasen bygger på att kategorisera dessa likheter och skillnader 
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på ett sådant sätt att en viss uppfattning i största möjliga mån faller in under en kategori. Det 

insamlade materialet ska även uppnå en mättnadseffekt vilket innebär att ytterligare 

datainsamling inte ska ge upphov till nya kategorier. Den fjärde och avslutade fasen syftar till att 

fastställa en allmängiltighet om det studerade fenomenet. Även om uppfattningarna skiljer sig åt 

är målet att uppnå en generalitet från vilken samtliga uppfattningar har sin utgångspunkt 

(Alexandersson, 1994). Wedin och Sandell (2003) uttrycker detta som att finna det studerade 

fenomenets essens (Wedin och Sandell, 2003).  

 

3.9. Etik 

Avseende etiska överväganden har studien haft för avsikt att följa Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. De fyra begreppen är förklarade i korthet nedan. 

Informationskravet innebär att respondenterna underrättas om syftet med studien, hur studien 

genomförs och att respondenten har rätt att avbryta intervjun. Samtyckeskravet innebär att 

intervjun ska ske med respondentens samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att informationen 

som samlats in vid intervjutillfället ska behandlas konfidentiellt. Inga utomstående ska få tillgång 

till det insamlade materialet utan respondentens medgivande. Nyttjandekravet innebär att 

informationen ska användas för det ändamål den är ämnad för och att informationen inte ska 

nyttjas för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet är uppfyllt genom att respondenterna underrättats om syftet med studien 

innan intervju ägt rum. Det har varit frivilligt för respondenten att delta och de har fått 

information om studiens upplägg. Samtyckeskravet är uppfyllt i och med att intervjutid endast 

bokats i enlighet med respondentens önskemål. De respondenter som ej valt att delta har inte 

berörts i studien. Konfidentialitetskravet är uppfyllt genom att inga utomstående har fått tillgång 

till insamlat material. Nyttjandekravet är uppfyllt då informationen endast används i syfte att 

fullgöra denna studie. 
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3.10. Källkritik 

Patel och Davidson (2011) framhåller vikten av källkritik och menar att ett kritiskt 

förhållningssätt alltid måste användas. För att kunna vara källkritisk krävs följande information; 

när, var och varför är källan upprättad, i vilket syfte samt vem det är som har upprättat den (Patel 

och Davidson, 2011). 

 

Studien bygger på en kombination av en litteraturstudie och en empirisk studie. Vid 

litteraturstudien har vetenskapliga artiklar, facklitteratur, tidsskrifter och elektroniska källor 

används. Samtliga källor är presenterade på ett organiserat sätt och information om när, var och 

vem finns i källförteckningen. Avseende varför och i vilket syfte källan är upprättad har det i 

studien beaktats när kritisk information används. Studiens utgångspunkt är kritikers 

uppfattningar om NPM, därav anses det legitimt att presentera dessa även om källorna är tydligt 

vinklade. För att inte enbart ta med kritikers uppfattningar om fenomenet har verksamma aktörer 

intervjuats inom området. Detta har skapat en balans i presentationen mellan både positiva och 

negativa aspekter. Det går dock inte att utesluta att studiens utgångspunkt från kritikers 

perspektiv påverkat studien. 

 

3.11. Sammanfattning av metod 

Studien har utgått ifrån ett deduktivt angreppssätt samt en kvalitativ metod. Litteraturstudien 

bygger på tidigare forskning, vetenskapliga artiklar och facklitteratur. Den empiriska studien 

bygger på sex respondenter från Karolinska Universitetssjukhuset. Samtliga respondenter arbetar 

aktivt med eller påverkas av studiens forskningsområde och har frivilligt valt att delta i studien. 

För analys av insamlad data har fenomenologisk analysmetod tillämpats. 
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4. Empiri 

I det fjärde kapitlet presenteras de respondenter som har deltagit i studien. För att få en 

helhetsbild över det studerade fenomenet har flera olika perspektiv redogjorts. Samtliga 

respondenter har anknytning till eller blir påverkade av DRG–systemet.  

4.1. Presentation av respondenter 

Barbro Ohde är DRG–samordnare på Karolinska Universitetssjukhuset och har arbetat med 

DRG–frågor sedan 1992 vilket är i samband med införandeprocessen av DRG–systemet i 

Stockholms läns landsting. Ohde ansvarar för utbildning i DRG–systemet på Karolinska 

Universitetssjukhuset och är väl insatt i hur systemet fungerar. Vad gäller akademisk bakgrund 

har Ohde en socionomexamen på förvaltningslinjen med kommunal redovisning. Den 

akademiska utbildningen ägde rum på Socialhögskolan i Göteborg och examen togs 1974. 

 

Hans Jonsson är överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset och har arbetat med DRG–

frågor sedan 1993. Jonsson sitter med som medicinskt sakkunnig i Karolinska 

Universitetsjukhusets DRG–grupp och besitter hög kunskap om hur DRG–systemet påverkar 

verksamheten. Jonsson är DRG–ansvarig läkare på thoraxkliniken. 

 

Mayvor Lundh arbetar 50 procent som administrativ samordnare på Traumacentrum i Solna och 

50 procent som kvalitetskoordinator på Innovationsplatsen i Huddinge. Lundh har arbetat med 

DRG–frågor på Karolinska Universitetssjukhuset sedan 2002 och har en bakgrund som 

specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård. Vidare har Lundh även en lärarutbildning och har 

arbetat som lärare inom hälso- och sjukvård i 15 år.  

 

Lotta Klinge Härberg är verksamhetschef för dietistkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset 

och påverkas av DRG–systemet i sin vardag. Härberg har huvudansvaret för kliniken avseende 

ekonomi, personal och drift. Vad gäller akademisk utbildning är Härberg utbildad dietist och har 

gått flertalet interna utbildningar inom sitt yrke. Härberg har arbetat på Karolinska 

Universitetssjukhuset sedan 2008 samt har lång erfarenhet inom yrket. Härberg har även arbetat 

inom läkemedelsindustrin under tio år.  
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Elin Magnusson är DRG–koordinator på Karolinska Universitetssjukhuset och har arbetat heltid 

med DRG–frågor på akutkliniken sedan 2006. Magnusson uppdaterar lathundar, ser över 

registreringsrutiner och kodar själv i DRG–systemet. Vad gäller utbildning är Magnusson 

utbildad medicinsk sekreterare och har arbetat som medicinsk sekreterare till och från sedan 

1992. Magnusson har även genomgått utbildningar från Emendor som är en privat 

utbildningsaktör inom DRG–system och sjukdomsklassificiering. 

 

Ulrika Holmén är controllerchef på Astrid Lindgrens Barnsjukhus vilket är en av sju divisioner 

på Karolinska Universitetssjukhuset. Holmén har arbetat på Karolinska Universitetssjukhuset 

sedan 2010 och är utbildad civilekonom. Holmén har tidigare arbetat i det privata näringslivet 

inom läkemedelsindustrin. Holmén kommer dagligen i kontakt med DRG–systemet i sin 

arbetssituation. 

 

4.2 DRG från en DRG–samordnares perspektiv 

Enligt Ohde (2014) utvecklades DRG–systemet i USA på Yale University under 1960-talet. Det 

är de systemet som ligger till grund för NordDRG vilket är det DRG–system som används i 

Sverige, Norge, Danmark och Finland. Även om NordDRG utgår ifrån det amerikanska systemet 

är NordDRG anpassat efter nordiska förhållanden. För den svenska delen av NordDRG ansvarar 

Socialstyrelsen för utveckling och förvaltning av systemet. 

 

Ohde beskriver två patientklassificeringssystem; primär och sekundär. Primär 

patientklassificering innebär att en vårdkontakt klassificeras enligt ICD-10-SE och KVÅ. ICD-

10-SE är en internationell statistisk klassificering av sjukdomar och relaterade hälsoproblem. 

KVÅ är en gemensam åtgärdsklassifikation inom hälso- och sjukvården avseende kirurgiska och 

medicinska åtgärder. Sekundär patientklassificering bygger på den primära 

patientklassificeringen nämligen vilka diagnoser som fastställts och vilka åtgärder som vidtagits. 

 

DRG är enligt Ohde ett sekundärt patientklassificeringssystem som sorterar in patienter med 

likartade vårdbehov i samma DRG–grupp. Patienter i samma DRG–grupp är ungefär lika 

resurskrävande både i medicinsk och ekonomisk mening. DRG–systemet innehåller cirka 12 000 
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diagnoskoder och cirka 9 000 åtgärdskoder. Kombineras dessa koder blir möjliga klassificeringar 

ofantligt många. De data som behövs för DRG–systemet är olika beroende på om det gäller 

öppen- eller slutenvård. För slutenvård krävs data om; huvuddiagnos, eventuella bidiagnoser och 

eventuella åtgärder samt ålder, kön och utskrivningssätt.  Vad gäller öppenvård krävs data om; 

vilken yrkesgrupp som har tagit emot patienten, vilken form av kontakt som patienten har haft 

med vården och diagnoskod för läkarbesök. Öppenvård kan förenklat beskrivas som när 

patienten har kontakt med vården över dagen exempelvis genom läkarbesök. Slutenvård är när 

patienten är inskriven och kvarvarande på sjukhuset eller annan vårdinrättning. 

 

Ohde menar att DRG–systemet inte behöver mer information än det som redan finns angivet i 

patientjournalerna. Informationen i journalerna matas in DRG–systemet och sedan sker resten 

med automatik. DRG–systemet borde enligt Ohde användas mer som ett verktyg för 

verksamhetsbeskrivning än som ett system för ersättning. På Karolinska Universitetssjukhuset 

används DRG–systemet som ett 100 procentigt ersättningssystem. Den ekonomiska ersättningen 

Karolinska Universitetssjukhuset får är helt beroende av vad som rapporteras in i systemet. Ohde 

är något kritisk till att ersättningen är helt aktivitetsbaserad och menar att en kombination av 

både en fast samt en rörlig del vore att föredra. Vidare menar Ohde att Karolinska 

Universitetssjukhuset inte rapporterar in alla diagnos- och åtgärdskoder som genomförs på 

sjukhuset vilket får till följd att korrekt ersättning inte betalas ut. Som exempel tar Ohde upp 

Casemix vilket är ett värde som visar hur komplicerade patienter ett sjukhus har. Värdet 1,0 

innebär riksgenomsnittet och Karolinska Universitetssjukhuset har ett värde på 1,18 vilket 

innebär 18 procent över snittet. Norrlands Universitetssjukhus har ett värde på 1,24 och 

Akademiska sjukhuset har 1,22. Ohde menar att skillnaden mellan sjukhusen kan bero på att 

Norrlands Universitetssjukhus och Akademiska sjukhuset är bättre på att beskriva sina svårt 

sjuka patienter. Ohde hävdar att skillnaden kan bero på att dessa två sjukhus är bättre på att 

rapportera in data i DRG–systemet. Endast en journalgranskning kan påvisa de faktiska 

förhållandena.  Casemix värdet för jämförbara sjukhus var under 2012 följande: 
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Figur 7. Casemix värde för jämförbara sjukhus. (Ohde, 2014) 

Ohde menar även att det kan finnas en risk för att överrapportering sker men att det på 

Karolinska Universitetssjukhuset rör sig om underrapportering. Rapporteringen av diagnoskoder 

ska dock ske i enlighet med Socialstyrelsens anvisningar. Läkare ansvarar för att ställa 

diagnoser. Medicinska sekreterarna ansvarar för att klassificera diagnoser enligt kodverket ICD-

10-SE. Vid genomgång av slutenvårdsjournaler på Karolinska Universitetssjukhuset har det visat 

sig att det i epikrisen ofta saknas en sammanfattande bedömning av läkarna. Det kan saknas 

information om vilka diagnoser och åtgärder som haft betydelse under vårdtillfället. Detta 

försvårar primärklassificeringen, framförallt eftersom arbetet utförs av en medicinsk sekreterare 

med journaldokumentationen som underlag. Ohde har en förhoppning om att epikrisen, 

sammanfattningen i patientjournalen på sikt ska bli bättre. Kravet på tydlig journalföring har 

visserligen tidigare funnits men nu ställs kravet från flera håll. Journalen är inte bara till för 

patienterna och läkarna utan journalen får också indirekt betydelse för vilken ersättning som 

betalas ut till sjukhuset. Ohde hävdar även att en tydligare journalföring ligger i tiden då allt fler 

patienter väljer att begära ut sin journal. På lång sikt menar Ohde att den bättre rapporteringen 

som DRG–systemet bidrar till bättre data i patientregistret. Registret används bland annat för 

forskning och ett bättre underlag i registret kan leda till effektivare forskning. 
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Ohde betonar att hantering av DRG–systemet inte är helt oproblematiskt. Det förekommer att 

läkare och sjuksköterskor på Karolinska Universitetssjukhuset registrerar i systemet. Detta är ett 

ineffektivt användande av resurser och det pågår ett arbete för att säkerställa att endast 

läkarsekreterare rapporterar in medicinska data till DRG–systemet. Tanken är även att DRG–

ansvariga läkare ska finnas som stöd för läkarsekreterarna dock ska läkare inte administrera. Det 

pågår ett ständigt förbättringsarbete av DRG–systemet samt dess tillämpning och Ohde är öppen 

för synpunkter om hur systemet kan förbättras.   

 

4.3 DRG från en överläkares perspektiv 

Jonsson (2014) menar att DRG–systemet i Sverige används på ett sätt som inte var tänkt från 

början. I övriga världen är DRG–systemet ett pris och konkurrenssystem. I Sverige är NordDRG 

tänkt att användas som ett beskrivningssystem. Systemet ska beskriva hur vården ser ut och för 

att kunna jämföra olika sjukhus med varandra samt olika regioner. 

 

DRG är ett överskådligt sätt att beskriva patientsammansättningen som gör det relativt enkelt att 

göra jämförelser över tid eller att jämföra vården vid olika sjukhus och landsting. Eftersom 

DRG–systemet är konstruerat med beaktande av resursförbrukning avseende kostnader kan 

systemet också användas för att jämföra kostnadseffektiviteten på olika sjukhus. DRG används 

även som ett budgetinstrument vid planering av sjukvård. DRG kan vara underlag för 

anslagstilldelning till sjukhusen eller underlag för sjukhusens interna budget. I de landsting där 

aktivitetsbaserad ersättning tillämpas istället för anslagsfinansiering används DRG också som 

debiteringsunderlag för utförd vård. 

  

Jonsson anser att det finns brister i det svenska DRG–systemet. Statistiken som systemet ger 

upphov till tolkas felaktigt och i många fall dras allt för långtgående slutsatser om vad statistiken 

visar. Om man jämför de båda systemen avseende hur systemet används i Sverige respektive 

Tyskland framkommer betydelsefulla skillnader.  Jonsson tar som exempel upp att en kostnad för 

en diagnos i en förbundsstat inte får variera mycket, förbundsstaterna accepterar en spridning på 

+/- 2,5 procent. I Sverige kan kostnaden på en och samma diagnos variera med upp till 75-80 

procent och det inom samma landsting. En annan stor skillnad är att när DRG infördes i 
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Tyskland togs större hänsyn till professionen än vad det gjordes i Sverige. Jonsson menar att 

ingen utbildning gavs om DRG innan införandet. 

 

DRG–systemet mäter genomsnittskostnaden på en genomsnittspatient och mäter inte det faktiska 

förhållandet. Med detta i åtanke anser Jonsson att det är anmärkningsvärt hur mycket fokus som 

läggs på vilken statistik som fås av systemet. Jonsson tar upp kostnaden för hjärtsviktspatienter 

som exempel. Kostnaden för en hjärtsviktspatient är nästan det dubbla på Karolinska 

Universitetssjukhuset jämfört med Danderyds sjukhus. På Södersjukhuset är kostnaden endast en 

tredjedel jämfört med Karolinska Universitetssjukhuset. DRG–ersättningen är densamma men att 

denna skillnad i kostnad accepteras är mycket förvånande. 

 

Jonsson menar att detta beror på att dataunderlaget som kostnaderna bygger på är för dåligt och 

knapphändigt. Det finns kostnader som kan värderas olika och det är också en anledning till 

varför kostnaderna skiljer sig åt. I Tyskland får kostnaderna endast variera +/- 2,5 procent vilket 

gör att systemet fungerar bättre. Vidare kan nationella jämförelser mellan Stockholm och övriga 

riket inte göras på ett tillförlitligt sätt. Stockholm har tidigare använt en egen lista för DRG–

vikter och har först under 2014 övergått till den nationella listan. Detta försvårar rättvisa 

jämförelser eftersom dataunderlaget för den nationella– och Stockholmslistan inte varit de 

samma. Stockholmslistan har varit grundad på ett mindre urval vilket är en nackdel. En mindre 

förändring av patienternas vårdbehov inom samma DRG–grupp har tidigare givit stora utslag på 

DRG–vikterna. 

 

En annan sak som Jonsson menar försvårar jämförelser ytterligare är att landstingen använder 

DRG på olika sätt. I Stockholm ligger det till grund för 100 procent av ersättningen medan de i 

Västra Götaland endast är 50 procent. Dessutom mäts antalet vårdtillfällen på olika sätt. I 

Stockholm räknas ett vårdtillfällen per behandling, det innebär att samma patient kan ligga till 

grund för flera vårdtillfällen. I övriga Sverige räknas ett vårdtillfälle som när patienten skrivs in 

för vård tills att patienten skrivs ut helt. Om patienten sedan genomgått flera behandlingar eller 

inte påverkas inte antalet vårdtillfällen utan det räknas alltid som ett vårdtillfälle. Jonsson menar 

att jämförelser mellan landsting som tillämpar systemet olika blir som att jämföra äpplen och 
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päron. Rättvisa jämförelser kan endast göras om systemet tillämpas på ett gemensamt sätt i hela 

Sverige.  

 

Enligt Jonsson ska läkarna inte arbeta med DRG–systemet på Karolinska Universitetssjukhuset 

utan det är läkarsekreterarnas uppgift. Läkarna ska diktera epikrisen, de skall ställa diagnoser 

medan läkarsekreterarna kodar och grupperar. Det förekommer dock att läkare gör kodningen 

vilket orsakar flera fel än om läkarsekreterarna hanterat det. Det har visat sig att utbildade 

sekreterare utför kodningen mer professionellt än läkarna. Jonsson menar att DRG–systemet är 

tidskrävande för läkarna och att det ökar den administrativa bördan, förutsatt att läkarna kodar 

vilket de inte ska. Om läkarna arbetar som det är tänkt påverkar DRG–systemet inte deras arbete 

nämndvärt men om diagnoser och åtgärdskoder saknas eller är fel stjäl detta tid för både läkare 

och sekreterare.  

 

Jonsson förklarar att DRG–systemet är långsamt och att förändringar som påverkar kostnaden för 

vården först slår igenom två år senare i systemet. Detta kan resultera i att bättre men dyrare 

vårdmetoder inte används eftersom sjukhuset inte får ersättning för dessa. I Tyskland har detta 

löst genom en fond som sjukhuset direkt kan söka pengar ifrån när en ny dyrare vårdmetod 

börjar tillämpas. Fonden täcker de ökade kostnaderna fram tills dess att kostnadsunderlaget för 

den nya vårdmetoden kommit in i DRG–systemet men ett sådant system finns inte i Sverige. Att 

DRG–systemet är långsamt påverkar också verkligheten som återspeglas. Systemet är något efter 

och verklighetsbeskrivningen kan aldrig bli bättre än den data som registreras i systemet. 

Fördelen med DRG–systemet är att det finns en bättre kontroll jämfört med tidigare. Sjukhusen 

har bättre överblick över kostnaderna och systemet bromsar kostnadsutvecklingen. 

 

Jonsson förklarar att DRG–systemet är långsamt och trögt eftersom förändringar som påverkar 

kostnaden för vården slår igenom först två år senare i systemet. Detta kan i olyckliga fall 

resultera i att bättre men dyrare vårdmetoder inte används eftersom sjukhuset inte får ersättning 

för dessa. I de allra flesta fallen resulterar dock systemet till att klinikerna får budgetunderskott 

som kliniken måste ta ansvar för i form av sparpaket kommande budgetering. 
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I Tyskland har detta löst genom en central fond som sjukhuset direkt kan söka pengar ifrån när 

en ny dyrare vårdmetod börjar tillämpas. Fonden täcker de ökade kostnaderna fram tills dess att 

kostnadsunderlaget för den nya vårdmetoden kommit in i DRG–systemet, ett sådant system finns 

inte i Sverige. Karolinska Universitetssjukhuset har en liten fond dock anser Jonson att den är 

helt otillräcklig. DRG–systemet är något efter och verklighetsbeskrivningen kan aldrig bli bättre 

än den data som registreras i systemet. Fördelen med DRG–systemet är att det finns en bättre 

kontroll jämfört med tidigare. Sjukhusen har bättre överblick över kostnaderna och systemet 

bromsar kostnadsutvecklingen. 

 

Jonsson anser att DRG–systemet till viss del kan mäta vårdkvalité. Det går att mäta vårdtider och 

patienttyngd men det måste finnas en medvetenhet om vad statistiken innebär. Ofta dras allt för 

långtgående slutsatser av statistiken. Jonsson avslutar med att betona DRG–systemets potential 

men det krävs att systemet hanteras på ett korrekt sätt. DRG–systemet är det enda systemet 

sjukvården har och det är inte lika dåligt som media gör gällande. Det finns saker som kan 

förbättras men DRG–systemet är bättre än det rambaserade ersättningssystemet som tillämpades 

innan.  

 

4.4 DRG från administrativ samordnares perspektiv 

DRG är ett system framtaget för produktionsanalys och verksamhetsbeskrivning i sjukvården. 

Lundh (2014) anser att DRG–systemets huvudsakliga användningsområde är att beskriva den 

vård som utförs på sjukhusen. DRG ger en bra verksamhetsbeskrivning om systemet används på 

rätt sätt. 

 

Lundh betonar att alla vårdproducenter är skyldiga att rapportera in huvuddiagnos och eventuella 

bidiagnoser samt åtgärder till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen sammanställer därefter data för 

nationella och internationella jämförelser samt statistiska underlag. DRG används som 

ersättningsmodell, budgetinstrument för planering av sjukvård och för produktivitetsmätningar 

både nationellt och regionalt. Sveriges Kommuner och Landsting tillämpar DRG som 

prestationsmått i deras jämförelser. Lundh anser att arbetet med DRG–systemet kräver en 

kvalificerad utbildning och att rimlig tid avsätts för registrering samt kodning av läkares ställda 

diagnoser. Fokus för DRG–systemet bör ligga på beskrivningen av vården och inte på den 
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ersättning som varje DRG–grupp genererar. 

 

Lundh poängterar att DRG–systemet är det bästa som sjukhuset har och att systemen som 

tillämpades innan var betydligt sämre. Det fanns bristande kontroll på vad pengarna användes till 

och sjukvården hade en otydlig överblick av kostnaderna. Detta resulterade till att 

sjukvårdskostnaderna eskalerade. Lundh anser att det måste finnas en kontroll över hur 

skattepengar används och att det finns en rimlighet i att sjukvården måste redovisa detta. 

 

Lundh anser att det går att använda DRG i arbetet med att följa upp kvalité i vården. Vidare 

menar Lundh att om systemet blir bättre kan DRG–systemet användas mer fullständigt. En 

rättvisande beskrivning ger en rättvisande jämförelse avseende kvalité och effektivitet sjukhus 

emellan. En rättvisande jämförelse är inte möjlig i dagsläget. 

  

Lundh betonar att arbetsfördelningen är viktig i arbetet med DRG. Läkare ställer diagnoser och 

utbildad administrativ personal klassificerar ställda diagnoser. Lundh menar att det medarbetaren 

är utbildad inom också är det som personen ska arbeta med. För att arbetet med DRG–systemet 

ska bli effektivt krävs alltså att rätt person utför rätt aktiviteter. Att sammanfatta patientens vård 

på sjukhuset samt att ange de diagnoser och åtgärder som varit relevanta för vården innebär inget 

merarbete för läkare, det är arbetsuppgifter som läkarna är ålagda att utföra. 

  

Lundh menar att den kritik som riktas mot DRG–systemet grundar sig på viss okunskap. DRG–

systemet är ett beskrivningssystem som inom många landsting även används som grund för 

ersättning. Om DRG–systemet enbart ses som ett ersättningssystem finns risk för att systemet 

manipuleras för att få en ökad ersättning. Följden blir en missvisande beskrivning av sjukhusens 

utförda vård. Ersättningen för vården kommer också på sikt att påverkas i negativ riktning om 

synen på DRG som ett ersättningssystem fortlöper. 

 

4.5. DRG från en DRG–koordinators perspektiv 

Magnusson menar att det är svårt att bedöma huruvida DRG–systemet är ett bra eller dåligt 

system. Detta eftersom att Magnusson inte har jobbat med något annat beskrivningssystem. 

Magnusson upplever dock inte DRG–systemet som ett hinder och anser att det är bra att systemet 
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finns. DRG–systemet är till för verksamhetsbeskrivning och det finns ekonomiska incitament i 

systemet, det är därför viktigt att systemet används korrekt. 

 

Magnusson anser att det kan vara tidskrävande att beskriva vården men att detta inte beror på att 

DRG–systemet används. Att beskriva vården är ett omfattande arbete och kräver tid oavsett om 

DRG–systemet används eller inte. Magnusson upplever att det finns tydliga rutiner om vem som 

ansvarar för vad i DRG–systemet. Det finns bland annat utbildningar om detta via Emendor och 

det finns ett sjukhusbeslut som talar om vem som ska göra vad i DRG–systemet. Läkarna ska 

ställa diagnoser och sekreterarna ska sköta all kodning samt registrering i systemet. Magnusson 

menar dock att rutinerna inte alltid följs och detta skapar problem. 

 

Vad gäller resursfördelning med DRG–systemet som grund anser Magnusson att en helt rättvis 

fördelning inte är möjlig. Detta eftersom DRG–systemet utgår ifrån de genomsnittliga 

kostnaderna per DRG–kod. Ersättningen motsvarar inte alltid de faktiska kostnaderna för varje 

åtgärd. DRG–systemet fungerar troligen bättre i slutenvården än i öppenvården. Detta eftersom 

det finns fler DRG–koder som inte ger den ersättning som de borde i öppenvården. Öppenvården 

får alltså en för låg ersättning även om registreringen är korrekt. Detta beror på att den 

underliggande kostnadsdata som finns är bristfällig. Det pågår ett arbete för att justera 

ersättningsnivåerna men processen går långsamt framåt. Ett annat problem är att det råder en viss 

oklarhet om vad som är ett dyrt läkemedel. Det finns möjlighet att få ersättning för patienter som 

behandlas med dyra läkemedel dock finns inga tydliga riktlinjer om vad som är att anse som 

dyrt. Magnusson menar att anledningen till varför DRG–systemet är mer rättvist i slutenvården 

än i öppenvården kan beror på tiden som systemet har används. DRG–systemet har används 

under en längre tid i slutenvården än i öppenvården. En annan förklaring kan vara att slutenvård 

använder mer resurser vilket gör att det anses viktigare med en mer korrekt ersättningsnivå för 

slutenvården än i öppenvården. 

 

Vad gäller frågan om hur arbetet såg ut innan DRG–systemet har Magnusson svårt att uttala sig 

om. Magnusson betonar dock att IT-stödet är mer utvecklat nu jämfört med innan DRG. Före 

DRG–systemet användes blanketter och då förekom det att information saknades på 

blanketterna. 
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Att hävda att informationen i DRG–systemet avspeglar verkligheten är enligt Magnusson 

problematiskt. Haken med DRG–systemet är att systemet tillåter användaren att göra fel. 

Systemet har inga spärrar som hindrar användaren från att göra uppenbara fel. Som exempel tar 

Magnusson upp en patient som har tarmvred. Istället för att ange tarmvred som huvuddiagnos i 

DRG–systemet går det att ange buksmärta som huvuddiagnos och tarmvred som bidiagnos.  

Denna kodning med buksmärta som huvuddiagnos kan ge en högre ersättning än om tarmvred 

satts som huvuddiagnos. DRG–systemet tillåter denna typ av kodning trots att den är uppenbart 

felaktig. Det går alltså att manipulera systemet för att få ut mer ersättning. Magnusson tillägger 

även att det genomförs alldeles för få granskningar för att komma åt felaktigheter. Magnusson 

menar också att det kan vara åt andra hållet, nämligen att allt som är ersättningsgrundande inte 

rapporteras in. 

 

Magnusson är tveksam till om DRG–systemet kan mäta kvalité på vården som ges och betonar 

att det viktiga är att de data som rapporteras in i DRG–systemet är korrekta. Om data i DRG–

systemet är korrekt kan statistiken exempelvis användas för att mäta hur vanligt det är med 

vårdrelaterade infektioner, vårdkomplikationer och biverkningar av olika läkemedel.  

 

Magnusson menar att om DRG–systemet ska kunna bidra till ett helhetsperspektiv ställer det 

vissa krav på organisationen. Rollfördelningen gällande registreringen måste vara tydlig samt att 

de som arbetar DRG–systemet måste besitta rätt kunskap och mandat för att kunna göra rätt. 

Magnusson anser att om systemet hanteras korrekt kan det absolut bidra till ett helhetsperspektiv 

över verksamheten. På akutkliniken fungerar DRG–systemet relativt bra och statistiken som 

DRG–systemet ger upphov till avspeglar verkligheten på ett tillfredsställande sätt. 

 

Det negativa med DRG–systemet enligt Magnusson är när systemet ses som ett 

ersättningssystem. Det positiva med DRG–systemet är att det ger ett verktyg för att beskriva 

vården. Systemet bidrar till nationell statistik som rapporteras in till Socialstyrelsen. 

 

Gällande kritiken som riktats mot DRG–systemet anser Magnusson att den inte är helt obefogad 

men att den tagit för stora proportioner. Tidigare innebar DRG–systemet en administrativ börda 

för läkarna på akutkliniken men sedan 2006 ligger denna arbetsuppgift på sekreterarna. 
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Magnusson menar dock att den administrativa bördan kan kvarstå för läkare i primärvåren 

eftersom det administrativa stödet inte är lika utvecklat inom primärvården som inne på 

sjukhusen. Gällande kritiken om att ekonomerna har kidnappat vården ger Magnusson kritikerna 

visst stöd. Detta problem uppstår när DRG–systemet ses som ett ersättningssystem vilket inte är 

tanken. På Karolinska Universitetssjukhuset är kuratorer, dietister och arbetsterapeuter mer 

utsatta för detta problem. Administrationen kring hur dessa yrkesgrupper ska registrera sina 

åtgärder är inte lika utvecklat. Kuratorer, dietister och arbetsterapeuter har inte administrativt 

stöd i samma utsträckning som övriga yrkesgrupper på Karolinska Universitetssjukhuset. 

 

4.6. DRG från en verksamhetschefs perspektiv 

Härberg (2014) påverkas av DRG–systemet vardagligen i sin arbetssituation då dietistklinikens 

intäkter är kopplade till DRG–systemet. En tredjedel av intäkterna för kliniken är beroende av 

data som registreras i systemet. Härberg menar att DRG–systemet inte är till någon hjälp 

eftersom systemet tillämpas på en nivå som det inte är tänkt. Systemet används som 

ersättningssystem på kliniknivå vilket Härberg anser är felaktigt. DRG–systemet är byggt för att 

fungera på en mer sjukhusövergripande nivå. 

 

Vidare menar Härberg att det är ett problem med eftersläpningen i systemet. De förändringar 

som sker idag syns först två år senare i systemet. Ett annat problem med systemet är att 

ersättningarna för samma åtgärder kan variera kraftigt mellan år till år. Detta försvårar 

planeringen av verksamheten. Härberg anser att DRG–systemet är tidskrävande eftersom 

systemet ger upphov till stora variationer av intäkterna. Det saknas en tydlig pedagogik till varför 

dessa variationer existerar. Variationerna i ersättning samspelar inte med variationerna i 

verksamheten. Härberg kan inte påverka dessa variationer och har endast möjlighet att styra 

antalet vårdaktiviteter som utförs av kliniken. 

 

Vad gäller inrapporteringen av data anser Härberg att det är tydligt om vilka data som ska 

rapporteras in men att det finns en oklarhet om hur dessa data används och påverkar 

verksamheten. Tolkningen av data görs inte på kliniknivå utan utförs högre upp i organisationen. 

Härberg menar att det inte finns någon koppling mellan antalet DRG–poäng en vårdaktivitet 
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genererar och hur mycket den faktiska aktiviteten kostar. Ersättningsnivån för varje DRG–grupp 

är för grov. Huruvida DRG–systemet är bättre eller sämre än tidigare system kan inte Härberg 

uttala sig om. Härberg arbetade inte på Karolinska Universitetssjukhuset innan DRG–systemet 

infördes. 

 

Det är svårt att med hjälp av DRG–systemet uttala sig om de faktiska förhållandena. Härberg 

menar att systemet inte ger en rättvisande bild av verkligheten och betonar problematiken med 

att verksamheten kan ses utifrån olika perspektiv som exempel tar Härberg upp intäkter. 

Intäkterna kan mätas men frågan blir vad de ska jämföras med. Nivåerna för intäkterna ändras 

från år till år och Härberg har svårt att se vilken nytta en sådan jämförelse skulle medföra. 

Härberg menar att DRG–systemet inte kan mäta kvalitén på vården som ges. 

 

Utifrån ett ekonomiskt– och verksamhetsperspektiv är DRG–systemet något som Karolinska 

Universitetssjukhuset måste förhålla sig till. Härberg menar att detta är bestämt och att arbetet 

måste anpassas efter beslutet som är fattat på landstingsnivå. DRG–systemet kräver mycket 

administration och att mata in all data som går finns det inte tid för. Dessutom menar Härberg att 

data som fås ut av systemet är svår att analysera för kliniken. Vidare informerar Härberg att 

Karolinska Universitetssjukhuset sedan några månader tillbaka inte redovisar DRG–intäkterna på 

kliniknivå. Detta eftersom en sådan redovisning inte anses generera ett mervärde för 

organisationen och kliniken får endast ta del av antalet aktiviteter. 

 

Härberg ger medhåll till de kritiker som menar att vården blivit allt för administrativ. Det är 

mycket som ska rapporteras in men informationen blir inte verksamhetsnära. Härberg menar att 

återrapporteringen till kliniken är bristfällig. Härberg sammanfattar detta med ”hela vården för 

närvarande är belamrad av ett administrativt nedfall”. 

 

4.7. DRG från en controllerchefs perspektiv 

Holmén (2014) påverkas av DRG–systemet eftersom DRG är det system som värderar 

aktiviteterna som utförs på divisionen. Hur verksamheten såg ut innan införandet av DRG–

systemet har Holmén ingen uppfattning om eftersom systemet redan var infört när Holmén 

började arbeta på Karolinska Universitetssjukhuset. Holmén betonar att DRG–systemet 
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möjliggör jämförelser mellan lättare och tyngre vårdaktiviteter. Med DRG–systemet går det att 

värdera vårdaktiviteter vilket är positivt. Det negativa är dock att systemet inte tar tillräcklig 

hänsyn till omständigheterna kring vårdaktiviteten. Som exempel tar Holmén upp att det oftast är 

mer resurskrävande att vårda ett barn än en vuxen patient även om de har samma diagnos. Detta 

tas inte i beaktande av systemet utan båda vårdtillfällena kategoriseras in under samma DRG, 

förutsatt att samma åtgärder vidtagits. Ibland måste ett barn sövas vid en åtgärd som på en vuxen 

patient kan utföras i vaket tillstånd. Detta gör att sjukvård för barn ofta är mer resurskrävande. 

 

Huruvida DRG–systemet är tidskrävande eller tidsbesparande kan Holmén inte uttala sig om 

eftersom Holmén bara ser resultatet av arbetet inte vad som ligger bakom den. Dock poängterar 

Holmén att DRG–systemet är ett verktyg som är nödvändigt för att värdera vården. DRG–

systemet kan användas för att se vilka sektioner som behöver mer resurser och det möjliggör 

även för mätningar över hur vårdtyngden förändras. Enligt Holmén finns det tydliga riktlinjer om 

hur DRG–systemet ska användas och om vem som ska göra vad. Läkaren dikterar journalen 

medan läkarsekreterarna registrerar diagnoskoder för huvuddiagnos, bidiagnos och åtgärder i 

DRG–systemet. Holmén menar dock att det är svårt att med säkerhet veta om rutinerna alltid 

följs. 

 

DRG–systemet är ett beskrivningssystem och varje DRG–gruppering är förhållandevis stor. 

Systemet har svårt att återge en rättvisande bild av resursåtgången för ovanliga vårdfall. Dessa 

vårdfall sorteras ofta in i en för bred DRG–gruppering. För det enskilda fallet ger DRG–systemet 

ingen rättvisande bild. Holmén menar att verksamhetsbeskrivningen genom DRG–systemet 

fungerar bättre på större sjukhus eftersom patientunderlaget är mer omfattande. Vidare betonar 

Holmén att DRG–systemet är en av flera komponenter för verksamhetsbeskrivning. Det blir fel 

om allt för hårda slutsatser dras av statistiken från DRG–systemet. DRG–systemet kan inte mäta 

kvalitén på vården utan systemet mäter vad som görs. Systemet mäter antalet insatser inte 

utkomsten av dessa. Holmén menar att när ersättningen kopplas för hårt till DRG–systemet 

uppstår problem eftersom systemet inte tar hänsyn till alla aspekter inom sjukvården.  
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5. Analys 

I det femte kapitlet presenteras en analys med koppling till empiri och teori. Vidare redogörs en 

diskussion om studiens forskningsfrågor.   

5.1. Antaganden 

Helhetsperspektivet gällande antaganden om NPM har i denna studie fastställts till att den 

offentliga vården är ineffektiv, kostsam och byråkratisk. Vidare antas det i NPM att fri 

konkurrens leder till ökad effektivitet och kvalité inom sjukvården. Det sista antagandet NPM 

bygger på är att människan är rationell vilket får till effekt att denne alltid nyttomaximerar om 

tillfälle ges (Sandberg, 2014).  

 

När det gäller likheter och skillnader uppvisar studien viss meningsskiljaktighet huruvida dessa 

antaganden är rimliga. Vad gäller ineffektivitet, kostsamhet och byråkrati pekar resultatet från 

denna studie åt olika håll.  Avseende ineffektivitet ger studien visst stöd åt antagandet att den 

offentliga vården var ineffektiv innan införandet av DRG–systemet. Hasselbladh och Bejerot 

(2003) samt Lundh (2014) menar att det fanns en bristande kontroll av vilka aktiviteter som 

utfördes på sjukhusen vilket bidrog till att ansvarsfrågan var otydlig. Jonsson (2014) menar att 

DRG–systemet är bättre än det tidigare systemet med rambaserad ersättning.  För antagandet om 

att vården var kostsam innan införandet av DRG–systemet ger Jonsson (2014) och Lundh (2014) 

stöd åt detta antagande.  Jonsson (2014) och Lundh (2014) menar att innan DRG–systemet steg 

kostnaderna orimligt mycket och detta skedde utan tillfredsställande kontroll över vad pengarna 

användes till.  

 

Antagandet om att vården skulle vara byråkratisk innan införandet av DRG finner studien inget 

stöd för däremot kan resultatet för studien tyda på motsatsen. Härberg (2014) menar att den 

administrativa bördan ökat sedan införandet av DRG–systemet. Ohde (2014), Jonsson (2014) 

och Magnusson (2014) uppmärksammar också problemet med den administrativa bördan som 

systemet ger upphov till. Till skillnad från Härberg menar de att detta problem beror på att 

uppsatta rutiner inte följs.  Diefenbach (2009) menar att NPM leder till en ökad byråkrati och 

kontroll. Mot bakgrund av detta kan antagandet om att vården var byråkratisk innan införandet 
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av NPM ifrågasättas. Denna studie tyder på att byråkrati inte är ett förgånget problem genom 

tillämpning av DRG–systemet. 

 

Avseende antagandet om att människan är rationell samt att fri konkurrens leder till ökad 

effektivitet och ökad kvalité inom vården intas ställningstagandet att detta är en ideologiskt 

förankrad tankegång (Bejke, 2014; Hasselbladh et al., 2008; NE, 2014). Jacobsen (2009) har 

genomfört en studie om antagandet att ett aktivitetsbaserat ersättningssystem leder till en ökad 

effektivitet inom den offentliga sjukvården. Resultatet från litteraturstudien visade att det fanns 

ungefär lika mycket forskning för som emot antagandet. Kowalczyk (2002) och Diefenbach 

(2009) menar att NPM ger upphov till en rad negativa effekter vilket försämrar effektiviteten 

inom vården. Mot bakgrund av detta kan riktigheten i dessa antaganden inte tas som självklara. 

Detta eftersom det finns forskning som både talar för och emot dessa antaganden. 

 

5.2. Tillämpning och påverkan  

DRG–systemet är utvecklat för och används som ett verksamhetsbeskrivningssystem inom 

sjukvården (Holmén, 2014; Jonsson, 2014; Socialstyrelsen, 2014, A). Systemet används även för 

ekonomisk styrning och i Stockholms läns landsting är ersättningen helt aktivitetsbaserad 

(Magnusson, 2014; Ohde, 2014; Socialstyrelsen, 2014, A). 

 

Som verksamhetsbeskrivningssystem används DRG för att beskriva vårdtyngden. Det ger en 

överblick över hur vårdkrävande patienterna är och om vilka vårdbehov patienterna har. 

Systemet kan mäta skillnader över tid och kan användas för att planera den framtida 

verksamheten. Gällande system för ekonomisk styrning påverkar DRG–systemet den ersättning 

som betalas ut till sjukhusen. Hur stor denna påverkan är varierar mellan landstingen och det är 

landstingspolitikerna som fattar beslut om ersättningsförhållandet (Holmén, 2014; Härberg, 

2014; Jonsson, 2014; Lundh, 2014; Magnusson, 2014; Ohde, 2014). 

 

Hur väl tillämpningen av DRG–systemet som ett verksamhetsbeskrivningssystem och 

ersättningssystem fungerar på Karolinska Universitetssjukhuset råder det delade meningar om. 

Ohde (2014) menar att DRG–systemet inte behöver mer information om patienten än den som 
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redan finns tillgänglig. Systemet i sig kräver ingen utökad administration. Härberg (2014) är av 

en annan uppfattning och menar att DRG–systemet kräver en utökad administration och att 

systemet är tidskrävande. Magnusson (2014) betonar vikten av att utbildad personal arbetar med 

DRG–systemet, det gör att arbetet kan utföras snabbare och av högre kvalité. Denna uppfattning 

delas även av Jonsson (2014) och Lundh (2014). Hur väl statistiken stämmer överens med 

verkligheten är samtliga respondenter överens om att en perfekt återgivning inte är möjlig. Ohde 

(2014) och Lundh (2014) betonar potentialen med DRG även om systemet har sina brister. 

Jonsson (2014) och Magnusson (2014) menar också att potential finns men att väsentliga brister i 

systemet måste åtgärdas. Bristerna orsakar i dagsläget för stora skiftningar mellan beskrivning 

och verklighet. Härberg (2014) och Holmén (2014) uttrycker inget ställningstagande avseende 

potentialen utan menar att DRG–systemet är det system som används. 

 

När det gäller DRG–systemet betonar samtliga respondenter att systemet inte är tänkt som ett 

ersättningssystem från början. Lundh (2014) menar att DRG–systemet ger en bättre kontroll på 

kostnaderna för verksamheten. Jonsson (2014) anser det problematiskt att stor tyngd läggs på 

DRG som ersättning trots att underlaget är dåligt. Det råder eftersläpning i systemet vilket även 

Härberg (2014) framhåller som ett problem. Både Härberg (2014) och Jonsson (2014) upplever 

en frustration över att ersättningsnivåerna påtagligt varierar från år till år. Härberg (2014) saknar 

en tydlig logik till varför dessa variationer uppstår medan Jonsson (2014) framhåller införandet 

av en fond, likt som i Tyskland, för att lösa problemet. Holmen (2014) anser att DRG–systemet 

inte tar tillräcklig hänsyn till enskilda vårdfall och att den genomsnittliga ersättningen slår hårt 

mot barnsjukvård. Denna vård är ofta kostsammare men ingår i samma DRG–grupper som för 

vuxna patienter. Jonsson  (2014) framhåller ett problem med att kostnader kan värderas olika 

vilket påverkar ersättningen. Magnusson (2014) ser problem när ett för dåligt dataunderlag 

används för kostnadsberäkningar och menar att ett större dataunderlag leder till bättre 

ersättningsnivåer. Jonsson (2014) intar också detta ställningstagande och varnar även för risken 

att bättre men dyrare vårdmetoder inte används eftersom rätt ersättning inte betalas ut. Lundh 

(2014) och Magnusson (2014) ser en risk med att systemet manipulerats i syfte att få ut en högre 

ersättning. Risken för manipulering ökar när DRG–systemet endast ses som ett 

ersättningssystem. Magnusson menar även att det utförs få granskningar för att kontrollera om 

systemet hanteras korrekt. Ohde (2014) uttrycker ett missnöje med att DRG–systemet används 
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som 100-procentig ersättningsgrundande och skulle hellre se en kombination av en rörlig och 

fast del. 

 

5.2.1 DRG–systemet kopplat till managementmetoder 

Vad gäller lean production finns en svårighet med att uppnå ökad effektivitet avseende process. 

Enligt Liker och Morgan (2011) kräver det kännedom om kunden vilket DRG–systemet inte 

genererar kunskap om. Radnor et al. (2012) framhåller även svårigheten i att definiera vem som 

är kund i vården. Vad gäller humankapitalet finns ingen koppling till DRG–systemet enligt 

studien. För den sista aspekten gällande teknologi och verktyg finns en viss koppling till DRG–

systemet. Systemet tar användning av ny teknik i form av att det är ett IT–baserat 

verksamhetsbeskrivningssystem. Hur väl detta system implementerats är dock oklart. Det finns 

både positiva och negativa aspekter med systemet. 

 

Vad gäller målstyrning möjliggör DRG–systemet en ökad uppföljning inom vården. Hur 

trovärdig denna uppföljning är kan dock ifrågasättas. Det finns brister i inrapportering vilket 

medför att alla aktiviteter inte syns i systemet (Jonsson, 2014; Ohde, 2014). Med hjälp av DRG–

systemet försöker vården se hur resurser fördelas samt styra och kontrollera denna fördelning. 

Detta försök ligger i linje med vad Henning (1991) beskriver som målstyrning.  

 

För TQM lyfter Frid (1997) bland annat upp engagerade medarbetare, processorientering och 

ständiga förbättringar som viktiga faktorer. Vad gäller engagemanget kring DRG–systemet 

varierar det inom Karolinska Universitetssjukhuset. Medarbetare som arbetar nära DRG–

systemet uppvisar högre engagemang än medarbetare med längre distans till systemet. Ohde 

(2014) framhäver gärna potentialen med DRG medan Härberg (2014) intar ställningen att 

systemet är något att förhålla sig till. Enligt Frid (1997) innebär processorientering 

medarbetarnas förståelse över arbetsfördelningen inom organisationen. Samtliga respondenter 

känner till fördelningen mellan läkares och sekreterares uppgifter avseende DRG. Trots detta 

förekommer avsteg från denna arbetsfördelning vilket tyder på att processorientering inte är 

självklar för alla berörda parter. Vad denna anledning beror på kan studien inte ge svar på. 

Gällande ständiga förbättringar genomgår DRG–systemet utveckling men denna process går 

långsamt enligt Magnusson (2014). Jonsson (2014) menar också att utvecklingstakten är ett 
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problem. Medan utvecklingen av nya vårdmetoder går snabbt sker utvecklingen av DRG–

systemet långsamt. 

 

Bruzelius och Skärvad (1992) beskriver tid som en resurs som inte kan förnyas. DRG–systemet 

har teknifierat administrationen inom sjukvården. Tidigare sköttes stor del av administrationen 

genom manuella blanketter (Magnusson, 2014). Hurvida denna teknifiering är tidsbesparande 

eller tidskrävande föreligger det olika uppfattningar om. Ohde (2014) menar att större delen av 

DRG–systemet sköts per automatik. Inga fler uppgifter behövs jämfört med tidigare och därav 

tar systemet inte mer tid i anspråk. Härberg (2014) hävdar motsatsen och menar att systemet är 

tidskrävande samt att informationen som fås ut är svårtolkad. 

 

SPRI (1998) menar att syftet med BPR är att ta hänsyn till vad patienten efterfrågar. Kopplat till 

DRG–systemet blir syftet med BPR svårt att uppfylla. DRG–systemet tar inte hänsyn till vad 

patienten efterfrågar, sådan data finns inte i systemet. Vad gäller helheten i verksamheten bidrar 

DRG–systemet till en överblick av patienterna. Enligt Holmén (2014) blir det möjligt att mäta 

vårdtyngden mellan olika sektioner. Jonsson (2014) har yttrat kritik mot att professionen inte fick 

yttra sig tillräckligt innan införandet av DRG–systemet i Sverige. Thong et al. (2000) betonar 

också vikten av att informera medarbetaren innan en stor förändring genomförs. 

 

5.3. Fördelar och nackdelar 

Med utgångspunkt från denna studie är fördelarna med DRG–systemet ökad mätbarhet och 

kontroll över vad resurserna används till. Detta ligger i linje med vad Diefenbach (2009) hävdar 

blir effekten av NPM, även om Diefenbach framställer effekten i mer negativa ordalag. 

Ytterligare en fördel är att förändringar över tid blir tydliga samt att jämförelser mellan olika 

sjukhus möjliggörs (Jonsson, 2014; Holmén, 2014). DRG–systemet möjliggör även beskrivning 

av vården på ett systematiskt sätt (Ohde, 2014; Jonsson, 2014; Lundh, 2014; Magnusson 2014). 

 

Nackdelarna med DRG–systemet är att mätningar och jämförelser inte är tillräckligt tillförlitliga. 

Ohde (2014) menar att det vid kontroller framkommer att Karolinska Universitetssjukhuset inte 

rapporterar in aktiviteter. Jonsson (2014) menar att statistiken tolkas för hårt och att jämförelser 

mellan landsting som tillämpar DRG–systemet olika inte kan göras på ett rättvisande sätt. 
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Tillämpningen av DRG–systemet kan också vara problematisk ur ett tidsperspektiv. Härberg 

(2014) menar att systemet är väldigt tidskrävande eftersom det ställer höga krav på det 

administrativa arbetet. Holmén (2014) är inne på samma linje men menar att detta problem 

uppstår när det administrativa understödet inte är tillräckligt utvecklat.  

 

Den största stötestenen gällande DRG–systemet är dock att systemet tillämpas som ett 

ersättningssystem. Denna tillämpning genererar ett samstämmigt missnöje bland respondenterna. 

Ohde (2014) menar att en kombination av rörlig och fast ersättning vore att föredra. Jonsson 

(2014) menar att ersättningsnivån är två år efter vilket kan resultera i att nya vårdmetoder som är 

dyra inte används eftersom att ersättning för dessa metoder inte betalas ut. Lundh (2014) ser en 

risk med att DRG–systemet ses som ett ersättningssystem, det kan leda till att systemet 

manipuleras för att få ut högre ersättning. Magnusson (2014) anser att systemet inte har några 

spärrar och bristande kontroll vilket gör det möjligt att manipulera systemet för att få ut mer 

ersättning. Härberg (2014) upplever ett problem med att ersättningsnivåerna varierar från år till 

år och menar att detta försvårar planeringsarbetet. Holmén (2014) menar att DRG–systemet inte 

tar tillräcklig hänsyn till de faktiska omständigheterna för att kunna användas som ett rättvist 

ersättningssystem.  

 

Kopplas respondenternas syn på DRG–systemet samman med vad IHPA (2014) samt Jacobsson 

och Lindvall (2007) hävdar uppstår en konflikt. IHPA (2014) menar att ett aktivitetbaserad 

ersättningssystem tar hänsyn till patientens svårighetsgrad medan Jacobsson och Lindvall (2007) 

menar att ersättningen i efterskott inte bör påverka vårdkvalitén. Denna studie påvisar motsatsen. 

DRG–systemet som ett aktivitetsbaserat ersättningssystem tar inte tillräcklig hänsyn till 

patientens svårighetsgrad och det finns risk att ersättning i efterhand kan påverka val av 

vårdmetod vilket har inverkan på vårdkvalitén. 

 

5.4. Sammanvävning av analys 

NPM bygger på antaganden att; den offentliga vården är kostsam, ineffektiv och byråkratisk, fri 

konkurrens leder till ökad effektivitet och kvalité samt att människan är rationell. Studien visar 

att alla antaganden inte kan tas som allmängiltiga. Tillämpningen av DRG–systemet genererar 
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administrativa arbetsuppgifterna i varierad omfattning på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Detta tyder på att tillämpningen av DRG–systemet ger upphov till en byråkratisk organisation. 

Studien finner ingen entydig forskning som ger stöd åt att fri konkurrens leder till ökad 

effektivitet och kvalité inom vården. 

 

DRG–systemet tillämpas som ett verksamhetsbeskrivningssystem och ett aktivitetsbaserat 

ersättningssystem. Systemet påverkar sjukvården genom att ekonomiska kalkyler och 

verksamhetsbeskrivning utgår ifrån ett genomsnitt. Vidare införs det standardiseringar avseende 

ersättningar för olika vårdaktiviteter. Det råder delade meningar på Karolinska 

Universitetssjukhuset om vad DRG–systemet kan mäta och hur systemet ska tillämpas. 

 

Fördelarna med DRG–systemet är att mätbarheten och kontrollen över resurser ökar. Systemet 

tydliggör skillnader över tid och möjliggör beskrivning av vården på ett systematiskt sätt. 

Nackdelarna är att de data som finns i DRG–systemet inte är helt tillförlitlig och att det finns risk 

att statistiken tolkas på fel sätt. Studien visar även på framträdande problematik när DRG–

systemet används som ett 100–procentigt ersättningssystem. 
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6. Avslutande reflektion 

I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som analysen har föranlett. Kapitlet kommer 

att besvara studiens forskningsfrågor, presentera egna reflektioner och avslutas med förslag till 

vidare forskning. 

6.1. Slutsatser 

Vilka antaganden bygger NPM på? 

Slutsatsen är att de antaganden som NPM bygger på kan ifrågasättas. 

 

Hur tillämpas och påverkar DRG–systemet den offentliga sjukvården?  

Slutsats är att tillämpningen av DRG–systemet på Karolinska Universitetssjukhuset leder till 

meningsskiljaktigheter mellan personalen om hur väl systemet fungerar och detta riskerar att 

försvåra en samstämmig tillämpning av systemet. 

 

Vilka fördelar och nackdelar finns med att tillämpa DRG? 

Slutsatsen gällande DRG–systemet som system för verksamhetsbeskrivning är att tillämpningen 

bidrar till en bättre översikt av verksamheten. Slutsatsen gällande DRG–systemet som 

ersättningssystem är att nuvarande tillämpningen på Karolinska Universitetssjukhuset leder till 

mer negativa än positiva effekter. Studien finner det olämpligt att tillämpa DRG–systemet som 

grund för 100–procentig ersättning.  

 

6.2. Egna reflektioner 

Utifrån respondenternas svar med koppling till analysen framträder ett samband mellan synen på 

DRG–systemet och avståndet till fenomenet. De respondenter som har en nära anknytning till 

systemet i sin vardagliga arbetssituation har i denna studie uppvisat en mer positiv syn på DRG–

systemet. Respondenterna framhåller potentialen med systemet och att det pågår ett arbete för att 

komma till rätta med bristerna. Dessa respondenter kan kategoriseras som medarbetare vars 

arbetsuppgifter är administrativa och direkt operativa kopplat till DRG–systemet. 
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Vad gäller läkare intas en mer neutral syn på DRG–systemet. Likt de administrativa 

medarbetarna intas inställningen att det finns potential i systemet men för att ta till vara på denna 

potential måste väsentliga brister åtgärdas. Läkarnas avstånd till DRG–systemet är något längre 

än de administrativa medarbetarnas men läkare berörs dock operativt då det ska finnas en DRG–

ansvarig läkare på varje klinik. Även om denna läkare inte ska utföra registrering själv har denne 

möjlighet att direkt påverka den operativa hanteringen av systemet.  

 

Medarbetare med ett mer övergripande ansvar för verksamheten och som innehar någon form av 

chefsposition intar en mer kritisk ställning till DRG–systemet. Systemet ses som något att 

förhålla sig till men det riktas kritik gällande att systemet inte tar tillräcklig hänsyn till 

omständigheterna för varje enskild verksamhet. Chefernas avstånd till DRG–systemet är att 

betrakta som längre än både läkarnas och de administrativa medarbetarna eftersom de inte 

kommer i kontakt med systemet operativt. De påverkas av utfallet systemet ger upphov till men 

har små möjligheter att själva påverka systemet. 

 

För att skapa en mer sammanhållen syn på DRG–systemet krävs det att avståndet till DRG–

systemet blir mer enhetligt över samtliga arbetsgrupper. Ett kortare avstånd är att föredra då 

studien visar på att detta ger upphov till större förståelse om systemet. För att uppnå detta måste 

DRG–systemet sättas in i ett sammanhang som är relevant för varje enskild arbetsgrupp. Hur 

detta ska genomföras är inget som undersökts i denna studie men det framgår att upplevelsen av 

ett längre avstånd till systemet ger upphov till ökad oförståelse bland medarbetarna på 

Karolinska Universitetssjukhuset. Nedan presenteras en figur som översiktligt redogör för 

avståndet och synen på DRG–systemet av de i studien berörda arbetsgrupperna. 
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Figur 8. Respondenternas åsikter om DRG–systemet 

 

6.3. Förslag till vidare forskning 

För vidare forskning rekommenderas att liknande studier genomförs på andra sjukhus runt om i 

Sverige för att se om ersättningsnivån av DRG–systemet har någon inverkan på tillämpningen. 

Det vore även intressant att undersöka hur påtalade brister i DRG–systemet hanterats i andra 

länder. En annan forskningsfråga som mer djupgående kan undersökas är huruvida antaganden 

bakom NPM har stöd i tidigare forskning. Vidare kan det vara av intresse att undersöka hur NPM 

tillämpa i andra offentliga verksamheter.   
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I 
 

Bilaga 1 – Intervjuunderlag 15 april 2014 
 

1. Namn, titel och position 

2. Vad är DRG? (Översiktligt beskriv begrepp) 

3. Hur räknas 1 DRG–poäng till ersättning? Kan du ge exempel. 

4. Vad innebär ytterfall? 

5. I vilken omfattning används DRG–systemet? I vad ligger DRG–poängen till grund för? 

(Budget, ersättning, effektivitet, tid m.m.) 

6. Fördelar och nackdelar med DRG? Vad kan förbättras? 

7. Hur fungerade det innan DRG–systemet infördes? 

8. Många kritiker har yttrat sig om att det blir ökad administrativ börda och att kvalitén på vården 

mäts på ett tveksamt sätt. Vad är din syn på det hela?  

  



 

II 
 

Bilaga 2 – Intervjuunderlag från och med 7 maj 2014 
 

Bakgrundsinformation 

1. Namn, titel och position 

2. Utbildning och arbetslivserfarenhet 

 

Huvuddel 

3. I vilka situationer påverkas du av eller arbetar med DRG–systemet i din vardag? 

4. Upplever du att DRG–systemet är till hjälp eller som ett hinder i din vardagliga 

arbetssituation? 

5. Är DRG–systemet tidsbesparande eller tidskrävande i ditt arbete? 

6. Upplever du det som tydligt gällande vem som ansvarar för vad, när det kommer till 

inrapportering av information i DRG–systemet. Ge gärna exempel. 

7. Är DRG–poängen rättvist fördelade i avseende till vilka resurser som går åt? 

8. Hur såg arbetet ut före jämfört med efter införandet av DRG. 

9. Anser du att DRG–systemet ger en rättvisande bild om verkligheten? Om ja, på vilket sätt och 

om nej, varför inte? 

10. Kan DRG–systemet mäta kvalitén på vården som ges? Om ja, på vilket sätt och om nej, 

varför inte? 

11. Bidrar DRG–systemet till ett helhetsperspektiv över verksamheten? Om ja, på vilket sätt och 

om nej, varför inte? 

12. Vad anser du som positivt respektive negativt med tillämpningen av DRG–systemet? 

 

Avslutande del 

13. Många kritiker har uttryckt sitt missnöje om DRG–systemet, bland annat har det påstått att 

”ekonomer kidnappat vården” och ”att läkarna inte hinner vara läkare”, vad anser du om detta? 

Ligger det något i kritiken eller är den obefogad? 

14. Är det något mer som du tycker att vi bör känna till om DRG inom sjukvården? 

 


