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Förord 
 

Inom Beställarnätverket för tjänstemän inom landsting och regioner bedrivs ett 
gemensamt lärande, bl a genom att arbeta tillsammans i projekt som prioriteras i 
Beställarnätverkets handlingsprogram. 
 
Ett av dessa projekt är benämnt Styrning, vilket haft som mål ”att utifrån aktuella 
erfarenheter och teorier ange de viktigaste styrinstrumenten för beställare och hur 
de bäst utformas och används”. 
 
I projektets första fas organiserades tre lärande seminarier, där deltagare från 
nätverket diskuterade med forskare fån Linköpings Universitet, Handelshögskolan 
och Uppsala Universitet. 
 
Under sommaren 2000 beslutade Landstingsförbundet gå in med stöd till flertalet 
projekt i handlingsprogrammet i form av ett ekonomiskt bidrag eller genom att gå 
in med kompetens från sin egen organisation. Landstingsförbundets stöd har varit 
till mycket stor nytta och gjort det möjligt att driva projekten på en högre 
ambitionsnivå än vad som annars vore realistiskt. 
 
Detta har i högsta grad gällt projekt Styrning. Via Västra Götalandsregionens 
engagemang och även ekonomiska insatser kunde ett samarbete byggas upp med 
CHSA, Centrum för hälso- och sjukvårdsanalys, och dess chef professor Mats 
Brommels. 
 
Denna rapport är projektets sammanfattande slutrapport och bygger på 
forskarinsatser såväl inom projekt styrning som på andra rapporter från landsting 
och regioner, forskare, konsultföretag mm. Den har också influerats av 
nätverksdeltagarna själva främst via fortsatta lärande seminarier på ett sätt som 
kommer att redovisas i en särskild rapport från CHSA. Huvudförfattare av 
rapporten har varit Kerstin Einevik-Bäckstrand, som haft bistånd av Mats 
Brommels och Göran Maathz. 
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Bakgrund 
 
Projektets bakgrund och genomförande 
 
Beställarnätverket för landstingen i Sverige valde ”styrning” som ett av sju 
utvecklingsprojekt för åren 1999-2001. Projektets syfte var ”att utifrån aktuella 
teorier och erfarenheter ange de viktigaste styrinstrumenten för beställare och hur 
de bäst utformas och används”.  
    
Till valet av styrning som angeläget område för fördjupad kunskap bidrog att 
1980- och 90-talens optimistiska hållning till ekonomistyrning falnat. I realiteten 
har dess olika former sällan lett till förändringar av verksamhet eller 
arbetsprocesser. Sjukvårdspersonalen påverkas däremot starkt av inomfacklig 
kunskapsutveckling och professionella normer. Nya styrningsformer som nu 
figurerat i debatten är kontrakts-, kunskaps-, informations- och patientstyrning 
samt styrning via professionella grupper.  
 
Det finns bland politiska, administrativa och ifrån vårdprofessionerna rekryterade 
ledare en rik personlig erfarenhet av styrningsproblematiken. Beställarnätverket 
har för egen del strävat till att systematisera och utveckla sin samlade kunskap. En 
övergripande karakteristik av denna kunde vara ”situationsanpassad styrning 
baserad på viljeinsikt”. Frågan uppstod om vad forskningen kan bidra med. 
 
Utifrån projektets övergripande syfte beslöts dels att genomföra en ”kvalificerad 
kunskapssammanställning”, dels korsa de samlade forskningsresultaten med den 
samlade erfarenhet beställarnätverkets medlemmar representerar. 

 

Angående kunskapssammanställningen angavs i projektplanen att ”den 
fördjupning av kunskapen om effekterna av de övergripande organisatoriska 
arrangemang inom hälso- och sjukvården vars mål är att stärka 
befolkningsföreträdarrollen inom ramen för en beställar-utföraruppdelning, sker 
genom att frågan belyses ur brett styrningsperspektiv”. Ett konstaterande gjordes 
också om att det är i huvudsak två kunskapsområden som behöver upparbetas: 
ledning av multiprofessionella organisationer i politisk miljö (det 
organisationsinterna perspektivet), och nya institutionella villkor för styrning och 
konsekvenser för hälso- och sjukvården  (systemnivån). 

 
Den sammanställning och bedömning av litteraturen som genomfördes inom 
ramen för projektet  kom dock att enbart inriktas på det andra området (de 
institutionella villkoren), särskilt beställar-utförarmodellen.  
 
Jämförelserna mellan teori och praktik, d.v.s. resultat och slutsatser ifrån relevant 
forskning  och beställarnas erfarenheter och reflektion, skedde vid en serie 
endagarsmöten. Forskarna presenterade det material man samlat, och innehållet 
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diskuterades i grupper, huvudsakligen med öppen utgångspunkt, men vid några 
tillfällen utifrån definierade frågeställningar. Gruppdiskussionerna 
avrapporterades, och gemensamma observationer och slutsatser noterades. 
Minnesanteckningar uppgjordes och distribuerades till samtliga medlemmar i 
beställarnätverket.  
 
Avsikten var att ”testa” de i litteraturöversikten framtagna teoriernas och 
modellernas trovärdighet och ”förklaringsvärde” mot verkligheten. Diskussionen 
förväntades lyfta fram nya frågeställningar, som kunde utnyttjas för att 
komplettera kunskapssammanställningen, dels med nytt forskningsbaserat 
material, dels deltagarnas erfarenheter.  
 
Arbetsmötena präglades av en livlig diskussion, både om forskarnas 
presentationer och de egna erfarenheterna. Det visade sig dock svårt att göra 
överbryggande synteser. Beställarnätverkets medlemmar kände besvikelse över att 
forskningen täckte händelser enbart fram till mitten av 1990-talet, och de 
upplevde att många viktiga erfarenheter vunnits senare. Forskarna kände att de 
som opartiska förmedlare av forskningsbaserad kunskap oförskyllt fick motta 
kritik för innehållet. En beskrivning och utvärdering av arbetsprocessen utges – i 
likhet med kunskapssammanställningen - som en separat rapport. 
 
Mot slutet av projektet uppstod tanken att uppgöra en sammanfattande rapport, 
som dels skulle återge kunskapssammanställningen i sammandrag, dels 
komplettera den med rapporter, inklusive ”gråzonslitteratur”, fram till 
projektperiodens utgång, dels återge deltagarnas praktiska erfarenheter. Resultatet 
är denna skrift. Också den är inriktad på att beskriva formerna för finansiärens och 
beställarens styrning av sjukvårdsproduktionen och samspelet mellan 
beslutsfattare som ägare, beställare och produktionsansvariga. Ledningen av den 
egentliga sjukvården behandlas inte i egentlig mening. Självklart är dock att 
landstingsledningarna har att garantera att driftsansvariga skall kunna sköta sitt 
uppdrag på ett professionellt sätt och kunna uppfylla sina kontraktsenliga villkor. 
 
Nya styrformer växer fram 
 
Kommunernas och landstingens ekonomiska förutsättningar har radikalt 
förändrats under 1990-talet, jämfört med tidigare decennier. I början av 90-talet 
bröts den expansion av den kommunala verksamheten, som under vissa perioder 
dessförinnan varit mycket kraftig. Vid denna tidpunkt var den kommunala 
verksamheten cirka 70 procent större, jämfört med dess omfattning 20 år tidigare. 
I början av 90-talet minskade den kommunala verksamhetens omfattning för 
första gången i modern tid. Ett sådant trendbrott innebar att det i alla avseenden 
ställdes nya krav för att klara av en anpassning av verksamheten (Haglund) 
 
Den nya situationen medförde att invanda organisationsmodeller och styrformer, 
bl.a. inom vården, ifrågasattes och strävan att finna nya modeller som var bättre 
anpassade till den aktuella situationen började utvecklas och prövas. Detta var inte 
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unikt för Sverige utan motsvarande sökprocess pågick samtidigt i många andra 
länder. Lärdomar kring effekter av olika reformer kan därför dras både från 
Sverige och andra länder.   
 
Gränsomdragande reformer 
Slutet av 80-talet och 90-talet kom att bli en tid där en rad reformer genomfördes 
inom offentlig sektor i Sverige, i landstingen men även inom kommuner och på 
den statliga sidan. I den statliga utredningen Välfärdsbokslut, som analyserar 
samhällsförändringar och deras effekter under 90-talet finns bl.a. en artikel som 
beskriver och analyserar förändringarna under rubriken "Marknadens decennium - 
gränsomdragande reformer i den offentliga sektorn under 1990-talet (Svedberg 
Nilsson 2000).  
 
Med gränsomdragande reformer avser författaren reformer som har till syfte eller 
effekt att organisatoriska gränser förändras. Reformer som flyttade på gränserna 
inom offentliga organisationer var vanliga under 1990-talet. Det offentliga 
området begränsades och det privata ökade i omfång genom bolagisering och 
privatisering. Kommunerna ökade i omfång inom vissa områden på bekostnad av 
landstingen och staten genom kommunalisering, och offentliga organisationer 
delades i flera underorganisationer genom beställar-utförarmodeller och 
resultatenheter. Som motiv för1990-talets gränsomdragande reformer anger 
författaren renodling, effektivitet och kundanpassning.    
 
Beträffande beställar-utförarmodellen framhålls att detta är en reform som sätter 
offentliga organisationers inre funktionssätt i fokus. Utgångspunkten är en 
funktionsindelning med beställare och utförare. Relationen mellan dem regleras 
genom kontrakt.  
 
Vi återkommer senare till författarens analys av betydelsen av ovanstående 
reformer i dagsläget och för framtiden. 
 
Utveckling av nya former för styrning under 1990-talet 
I rapporten "Sjukvård - en svårstyrd verksamhet" (Bergman och Dahlbäck, 2000) 
beskrivs utvecklingen av ledning och styrning av svensk hälso- och sjukvård i ett 
historiskt perspektiv och under 1990-talet. Författarna hävdar att de förändringar 
som genomförts under 1990-talet är fortsatta steg i en utveckling som påbörjats 
tidigare bl.a genom ökad decentralisering, behovsbaserad resursfördelning och 
ambitioner att öka kostnadsmedvetandet genom resultatenheter samt genom 
internpriser i första hand inom allmän och medicinsk service. 
 
Den beställarstyrning, som började diskuteras i slutet av 1980-talet, kan med 
denna kontext idémässigt ses på två olika sätt. Enligt den ena uppfattar man 
beställarstyrningen som i huvudsak en fortsatt utveckling av decentralisering och 
mål- och ramstyrning som präglat landstingen sedan tidigt sjuttiotal. Enligt den 
andra står beställarstyrningen för en mer radikal förändring, som i slutändan kan 
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resultera i större inslag av marknadsmekanismer och ökande privata inslag 
(Bergman och Dahlbäck, 2000). 
 
Författarna pekar också på att det i slutet av 1980-talet fästes allt större 
uppmärksamhet på vad som uppfattades som systemfel inom hälso- och 
sjukvården. Dessa sammanfattades under rubrikerna 'inåtvänd organisation' och 
'dålig effektivitet och produktivitet'. En speciell aspekt på problemen gällde 
politikernas uppdrag, legitimitet och arbetsvillkor. Politikerna kritiserades för att 
vara 'produktionens fångar', vilket innebar att de förtroendevalda i praktiken hade 
svårt att styra verksamheten eftersom man mer blivit produktionens än 
medborgarnas företrädare.  
 
Detta ger en bakgrund till att det under första hälften av 1990-talet utvecklades 
system med beställarstyrning i ett tiotal landsting. Genom att skilja beställare och 
utförare skulle beställaren bli fri från producentintressena. Därigenom skulle 
tydligare krav kunna ställas på effektivitet och service. Utförarna skulle också 
kunna utsättas för någon form av konkurrens. Denna konkurrens kan vara av olika 
slag. Den kan för det första avse konkurrens inom en marknad, där sjukhus 
konkurrerar om att dra åt sig patienter (direkt eller via patienternas agent). För det 
andra kan det avse konkurrens mellan producenter att få driva vård på en viss 
marknad.  
 
Ett motiv för att införa en beställar-utförarmodell var alltså att effektiviteten 
skulle öka. Ett annat var att en högre grad av demokratisk förankring skulle 
åstadkommas. Man kan se på demokratifrågan i de nya styrformerna från två olika 
perspektiv. Det ena fokuserar hur medborgarna på olika sätt kan nå och påverka 
politikerna. Det andra hur politikerna kan påverka verksamheten. Åtskillnaden av 
beställare och utförare skulle främst kunna tänkas påverka medborgarnas 
inflytande över politikerna genom att politikerrollen blir tydligare inriktad på att 
företräda medborgaren och genom att arbetssättet blir mer utåtriktat. Politikernas 
inflytande över verksamheten kan länkas till idéerna om målstyrning. 
Beställningen kan i det perspektivet ses som politikernas sätt att ange målet för 
vårdgivaren. Om målet dessutom kopplas till incitament och sanktioner blir det än 
tydligare (Bergman och Dahlbäck, 2000) 
 
Författarna konstaterar vidare att beställar-utförarmodellerna kom att skilja sig åt i 
flera avseenden. Gemensamt för dem var just själva uppdelningen på olika roller 
samt ett kontrakt mellan aktörerna. Pengarna följer patienten och är knutna till vad 
kontraktet stipulerar. Valfriheten var ett viktigt inslag i dessa modeller. När det 
gäller själva organisationen av beställare och utförare valdes olika lösningar 
liksom när det gällde prissättning. Det fanns också varierande ambitioner för 
graden av alternativa driftformer och konkurrens. 
 
Under första tiden som beställar-utförarmodellerna tillämpades i landstingen 
betonades ofta köp-säljrelationen mellan beställare och producenter och ett 
förhandlingssystem utvecklades som skärpte motsättningarna mellan beställare 



  10  
   
   
   

 
och utförare. Därefter kom större tonvikt att läggas på ökad samsyn, utveckling av 
gemensam kunskap, samverkan i stället för konkurrens samt en fördjupad dialog 
mellan aktörerna för att befrämja utvecklingen av en mer behovsbaserad styrning 
(Bergman och Dahlbäck). 
 
En annan viktig iakttagelse är att många av de enskilda styrkomponenterna 
återfanns hos landsting med olika styrsystem. Det befolkningsrelaterade ansvaret, 
valfrihet och ersättning per prestation förekom i landsting med olika styrsystem. 
Olika former av kontrakt utvecklades oberoende av styrsystem liksom 
internprissättning och resultatansvar. Öppenhet för olika produktionsformer och 
konkurrens utvecklades på några områden. 
 
Ökade inslag av konkurrens från privat driven vård   
Det svalnande intresset för konkurens och den ökade inriktningen på samverkan 
under mitten av 90-talet beskrivs också i en artikel som skrevs 1999 och 
publicerades i tidskriften Health Policy år 2000 (Harrison och Calltorp, 2000). 
Författarna beskriver en utveckling där Sverige i början av 1990-talet var en 
pionjär för marknadsorienterade reformer i offentligt finansierade hälso- och 
sjukvårdssystem men att landstingen i mitten av 1990-talet dock rullar tillbaka de 
reformer som grundas på konkurrens.  
 
Författarna tar i sina slutsatser upp frågan om vilka spår som de 
marknadsorienterade reformerna har avsatt i det svenska hälso- och 
sjukvårdssystemet. Även om minskade inslag av marknadsmekanismer kunde 
konstateras under mitten av 1990-talet var det inte fråga om en återgång till de 
förhållanden som rådde tidigare. Ökad valfrihet för patienterna och 
kontraktsstyrning från landstingens sida är enligt författarna väletablerade 
instrument i styrprocessen. Båda dessa reformelement har modifierats i samband 
med regionalisering av hälso- och sjukvården men det är osannolikt att de 
kommer att försvinna. Det är inte heller sannolikt att beställarna i landstingen 
kommer att upphöra att försöka göra produktionsenheterna ansvariga för 
produktivitet och kvalitet. Däremot kan det bli aktuellt med en utveckling i 
riktning mot att beställarna därtill försöker finna vägar att använda 
kontraktsstyrning utan direkt koppling till konkurrensutsättning.  
 
Det är dessutom så att man i slutet av 1990-talet kan skönja att det tidiga 90-talets 
konkurrensinriktade reformer har banat väg för en ny våg av marknadsorienterade 
reformer. Dessa nya initiativ bygger på konkurrens där privata producenter och 
offentliga bolag deltar snarare än på konkurrens mellan enheter som är offentligt 
ägda och förvaltningsdrivna, vilket var huvudspåret i det tidiga 1990-talets 
reformer (Harrison och Calltorp, 2000). 
 
Även Bergman och Dahlbäck noterar den återgång mot mer marknadsinriktade 
inslag som skett under de senaste åren. De menar att det är frestande att dra en 
parallell med utvecklingen i början av 1990-talet då de marknadsliknande inslagen 
också var dominerande. Men en sådan parallell är tveksam. Den stora skillnaden 
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mellan då och nu är, enligt författarna, att det nu finns ett större inslag av privata 
aktörer. För att använda ett modeord handlar det på ett annat sätt om ett skarpt 
läge (Bergman och Dahlbäck, 2000)   
 
Bergman och Dahlbäck redovisar också utvecklingen i landstingen när det gäller 
att ge producenterna en mer självständig ställning. Deras rapport, som tagits fram 
på uppdrag av Landstingsförbundet, grundar sig på befintligt material från 
forskning och från landstingen samt på en enkät till landstingen och ett antal 
intervjuer med lokala och centrala förtroendevalda och tjänstemän i 
landstingssfären.  
 
Tre huvudmotiv för utvecklingen mot mer självständiga producenter redovisas:  
 
- Det första motivet är kopplat till önskan att uppnå ett tydligare 

befolkningsperspektiv genom att undvika ett läge där beställaren och ägaren 
av produktionsenheterna är densamma. Genom att göra produktionsenheterna 
mer självständiga blir politikerna i sin tur fria att mer tydligt vara företrädare 
för medborgarna. 

 
- Det andra motivet är mer manageriellt. Genom att politikerna inte 'lägger sig i' 

produktionen kan ledningarna för produktionsenheterna ges större möjligheter 
att utveckla ett modernt och tydligt ledarskap.  

 
- Det tredje motivet handlar om att politikerna helt enkelt inte är kompetenta att 

styra produktionen. Man ser det i stället som en fördel med professionella 
styrelser där ledamöterna väljs efter sin kompetens på områden som juridik, 
ekonomi, marknadsföring, näringslivserfarenhet etc (Bergman och Dahlbäck).  

 
Exempel på ökade inslag av verksamheter som drivs som entreprenader på 
landstingens uppdrag finns i synnerhet inom primärvården. På sjukhussidan  
förekommer såväl upphandling av vård från privata producenter som bolagisering 
och i något fall även utförsäljning av driften vid tidigare förvaltningsdrivna 
sjukhus. Det är i första hand i Stockholms läns landsting och Skåne som denna 
utveckling är tydligast. Även när det gäller primärvården är inslagen av 
entreprenader stor i dessa landsting men det finns också en utveckling mot ökade 
inslag av primärvårdsentreprenader i de flesta landsting. År 2000 var andelen 
primärvård i privat regi högst i Landstinget Västmanland där drygt 45 procent av 
alla läkarbesök i primärvård gjordes hos privata husläkare som har avtal med 
landstinget. 
 
Ökad mångfald när det gäller producenter och ökad valfrihet för patienter är en 
utveckling som ger ytterligare nya utmaningar för den som skall styra hälso- och 
sjukvården. I det följande kommer vi att med stöd i forskning och praktisk 
erfarenhet från dagens beställarfunktioner söka kunskap som kan bidra till en 
fortsatt utveckling av beställarnas möjligheter att styra vården i enlighet med de 
politiskt beslutade målen. Pågående utvecklingsarbete, som bedrivs lokalt, 
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nationellt och internationellt och som kan ge stöd för beställarfunktionen, berörs 
också.           
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Vilket underlag ger forskning och utvärderingar  
för utveckling av effektiva styrmekanismer? 
 
I detta avsnitt kommer den kunskapsöversikt kring styrning och organisation inom 
hälso- och sjukvård, som genomförts på uppdrag av Beställarnätverket, att 
redovisas sammanfattningsvis. Rapporten heter "Jakten på den goda styrningen" 
(Hallin och Siverbo, 2002) Författarnas analys och slutsatser har i vissa delar 
ifrågasatts inom Beställarnätverket. Därför redovisas i denna rapport även resultat 
från andra forskningssammanställningar och rapporter där forskarna studerat och 
analyserat betydelsen av de reformer med marknadsinslag som genomförts under 
1990-talet och början av 2000-talet. I avsnittets sista del redovisas ett antal 
utvärderingar och riskanalyser där man utvärderat och analyserat vad som bidrar 
till respektive riskerar att förhindra en effektiv styrning från beställarfunktionens 
sida. 
 
Inledningsvis redovisas, med utgångspunkt i rapporten "Välfärdsstatens nya 
ansikte - Demokrati och marknadsreformer inom den offentliga sektorn" 
(Blomqvist och Rothstein, 2000), de begrepp som används inom forskning och 
utvärdering av de nya styrformerna inom vården.  
 
 
Forskarnas begreppsapparat 
 
På det övergripande planet innebär marknadsstyrning att den ansvariga politiska 
nivån ger upp ambitionen att själv stå för, eller i detalj reglera produktionen av 
offentlig tjänster. I stället tillåts en mångfald aktörer, inklusive privata 
entreprenörer, utföra dem för den ansvariga politiska nivåns och medborgarnas 
räkning. Den politiskt ansvariga nivåns roll blir då att dela ut offentlig uppdrag 
och ekonomiskt ersätta de producenter som ges uppdragen. Därmed finansieras 
produktionen precis som tidigare solidariskt genom skatter och tillgången till 
tjänsterna kan liksom tidigare styras av politiska föreställningar om rättvisa. De 
amerikanska marknadsförespråkarna Ted Osborne och Johan Gaebler har 
sammanfattat innehållet i idén om marknadsstyrning som att de politiska 
beslutsfattarnas uppgift skall var att "styra, inte ro". (Blomqvist och Rothstein, 
2000)  
 
Blomqvist och Rothstein beskriver de organisatoriska förändringar som enligt 
litteraturen inom området anses bidra till en marknadsliknande dynamik inom 
produktionen av offentliga tjänster. Deras beskrivning ger en strukturerad bild av 
vad begreppen står för varför vi väljer att här citera detta avsnitt av deras rapport. 
I rapporten används begreppet staten, vilket när det gäller svensk hälso- och 
sjukvård i stället får läsas som landstinget/regionen. De viktigaste komponenterna 
för att uppnå en marknadsliknande dynamik är enligt författarna följande: 
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"Separation mellan beställare och utförare. Att skilja på "beställare" och "utförare" innebär att 
uppgifterna att formulera mål för verksamheten, och att utföra själva arbetet, separeras 
organisatoriskt. Det medför att rollfördelningen mellan olika aktörer inom en verksamhet 
tydliggörs och ansvarsförhållandena blir klarare. Beställarens uppgift är att identifiera ett behov av 
en viss tjänst, utförarens att utföra den på beställarens uppdrag. Marknadsstyrning innebär att 
staten görs till "beställare" av tjänster som utbildning och sjukvård. Staten har då liksom tidigare 
det politiska ansvaret för att en tjänst blir tillgänglig för medborgarna och att dess karaktär 
motsvarar de politiska målen för verksamheten. "Utförare" blir den aktör som de facto producerar 
tjänsten  (exempelvis en skola, ett daghem eller ett sjukhus). Separeringen av beställar- och 
utförarroller inom den offentliga sektorn innebär att utföraren blir mer fristående från direkt 
politisk styrning än tidigare. Samtidigt får denne ett större ansvar för verksamhetens praktiska 
utformning. Separationen mellan beställare och utförare öppnar också dörren för andra utförare än 
offentliga, eftersom huvudmannaskapet för de i ökad utsträckning fristående och självreglerande 
produktionsenheterna kommer att sakna betydelse för brukarnas tillgång till tjänsterna. 
 
Kontraktsförfarande. Kontraktsförfarande innebär att relationen mellan beställaren och utföraren 
regleras via kontrakt. Även relationer mellan olika producenter inom en verksamhet, och, i vissa 
fall, mellan producenter och brukare, kan regleras på detta sätt. Kontraktsförfarande betyder att 
tidigare styrning inom offentlig verksamhet genom regler och föreskrifter ersätts av ett mer uttalat 
ansvarsförhållande, där bägge de kontrakterande parternas uppgifter och ålägganden specificeras i 
skriftlig form. Huruvida upprättade kontrakt är de facto juridiskt bindande varierar. Oftast är det så 
när det gäller kontrakt med eller mellan privat producenter, men i mindre utsträckning inom den 
offentliga sektorns ram. I sådana fall kan kontraktsförfarande förstås som en ny styrform inom 
statligt reglerad verksamhet. 
 
Prestationsbaserad ersättning. Prestationsbaserad resurstilldelning innebär att ekonomisk 
ersättning från statens sida till tjänsteproducenterna (utföraren) görs avhängig en överenskommen 
prestation. Tillvägagångssättet kan se ut på en mängd olika sätt, men principen är att 
tjänsteproducenterna inte som tidigare får medel för  nästkommande verksamhetsår genom ett 
administrativt budgetförfarande, utan att ersättning för specificerade uppdrag avtalas i förväg (till 
exempel via kontrakt) och i någon bemärkelse baseras på utfört arbete.  Traditionell 
resursfördelning genom budgetförfarande inom den offentliga sektorn innebär oftast att 
producenterna ges möjlighet att kontinuerligt anhålla om ökade medel för sin verksamhet, 
oberoende av dess resultat. Ett sådant resursfördelningssystem skapar incitament att göra av med 
så mycket resurser som möjligt för att därigenom påvisa ett behov av ökad budget. Genom 
prestationsbaserad resurstilldelning skapas en fast budgetram som i stället tvingar producenten att 
själv ta ansvar för hushållningen av sina resurser. Det främsta sättet att öka den egna inkomsten 
blir att effektivisera sin verksamhet, antingen genom att hålla tillbaka kostnaderna i produktionen 
eller öka dess volym.  
 
Konkurrens. Att skapa konkurrens är ett av huvudsyftena med marknadsstyrning. Genom en 
ständig tävlan om beställarens kontrakt förväntas fristående konkurrerande producenter sporra 
varandra både när det gäller kostnadsbesparingar och kvalitetsutveckling. De organisatoriska 
förändringar som beskrivits hittills kan ses som nödvändiga steg på vägen mot målsättningen att 
åstadkomma konkurrens inom ramen för en offentligt reglerad och finansierad tjänstesektor. 
Separationen av beställare och utförare gör det möjligt att låta olika typer av producenter 
(offentliga och privata) konkurrera om att utföra offentliga uppdrag. Konkurrens kan även skapas 
mellan offentliga producenter, om de är fler än en. Konkurrens förutsätter alltså inte privatisering. 
I praktiken kan det emellertid ofta vara nödvändigt med ett nytillskott av privata aktörer för att 
åstadkomma reell konkurrens inom ett område. Kontraktsbaserade relationer mellan beställare och 
utförare i vilka prestation, kvalitet och pris regleras är en förutsättning för konkurrens så till vida 
att de gör det möjligt för beställaren att systematiskt jämföra olika alternativ samt att bevaka 
utförda prestationer. Prestationsbaserad ersättning gör det möjligt att ekonomiskt belöna den 
producent som erbjuder de bästa tjänsterna och arbetar mest effektivt. Det slutgiltiga målet är att 
åstadkomma även så kallad priskonkurrens mellan producenterna, vilket innebör att de i sin tävlan 
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om beställarens uppdrag försöker bjuda under varandra med avseende på ersättningsnivåer. Då kan 
statens (det vill säga skattebetalarnas) kostnader för sociala tjänster på sikt sänkas. 
 
Valfrihet för brukaren. Valfrihet betyder att brukaren av en viss tjänst kan välja fritt mellan flera 
olika tjänster. Valfrihet inom ramen för marknadsstyrning innebär också att brukarens val av tjänst 
innebär en ekonomisk belöning för producenten. Det betyder att ersättningen till producenterna 
från staten åtminstone till viss del baseras på brukarnas val, exempelvis genom ett pengasystem 
eller annan typ av ersättning som baseras på antalet faktiskt utförda tjänster. Valfriheten bidrar 
därmed till konkurrensen mellan producenterna, som då inte bara måste konkurrera om statliga 
uppdrag utan också om brukarnas gunst. Genom att producenterna ges ett ekonomiskt incitament 
att attrahera och behålla brukare skapas genom valfriheten helt andra möjligheter för dem att 
påverka verksamheten. Rätten att fritt välja tjänstegivare förser brukarna med konsumentmakt, 
trots att de liksom tidigare betalar för tjänsterna genom skatten. Just valfriheten är kanske den del 
av marknadsstyrningens idéer som kommit att uppmärksammas mest i debatten om välfärdsstatens 
förnyelse. Valfrihet innebär att det måste finnas olika typer av tjänster att välja emellan och bidrar 
därmed också till att öppna dörren för privatiseringar och en ny mångfald i utbudet av tjänster 
inom skolan, sjukvården och den sociala omsorgen." 
 
Efter denna genomgång av begreppen och de effekter som, i varje fall i teorin, kan 
förväntas hänga samman med användning av dessa olika mekanismer gör 
författarna ytterligare ett antal kommentarer om marknadsstyrningens logik. Även 
dessa citeras här: 
 
"Marknadsstyrning föreskriver ingen speciell organisationsform för själva utförandet av uppgiften 
ifråga. Tillämpande av dess principer kan ta sig en mängd olika uttryck, beroende på hur 
marknadsmekanismerna kombineras och hur mycket av det statliga regelsystemet som finns kvar. 
Entreprenadförfarande, inomoffentlig konkurrens, brukarkooperativ, "penga"-system, 
resultatenheter och olika typer av köp/säljmodeller är alla exempel på hur marknadsstyrningens 
principer har tillämpats inom den offentliga sektorn i Sverige under det senaste decenniet. 
 
Marknadsstyrningens attraktionskraft kan åtminstone till del förklaras med att den tillhandahåller 
en elegant lösning på de tillkortakommanden hos välfärdsstaten som påtalats av dess kritiker. 
Genom etablering av marknadsliknande drivkrafter som prestationsbaserad resursfördelning och 
konkurrens skapas incitament bland anställda inom den offentliga tjänsteproduktionen att hålla 
tillbaka kostnaderna i verksamheten. Samtidigt blir belöningsstrukturen tydligare för "bra" 
tjänsteproducenter, eftersom brukarnas och de politiska företrädarnas preferenser gynnar dem 
ekonomiskt. Marknadsstyrning innebär också att medborgarnas inflytande inom den sociala 
tjänstesektorn stärks. Införandet av valfrihet gör att konsumentmakt återförs till brukarna utan att 
vare sig verksamhetens produktion eller finansiering behöver privatiseras. Precis som på en privat 
marknad tvingas producenterna till lyhördhet för konsumenternas behov, eftersom 
resurstilldelningen följer deras val. Genom att skilja på finansiering och produktion av en viss 
social verksamhet och stimulera konkurrens i produktionsledet, öppnas också möjligheterna för en 
mångfald i utbudet av tjänster.  
 
En ytterligare effekt av marknadsstyrning är förtydligandet av politikernas roll inom det statliga 
välfärdssystemet. Genom att den demokratiskt styrda staten ges ansvaret att "köpa upp" en viss 
social tjänst för medborgarnas räkning, snarare än själv tillhandahålla den, försvinner den dubbla 
roll som finansiär och producent som staten tidigare haft och som ofta skapat diffusa 
ansvarsförhållanden inom offentlig verksamhet. Genom marknadsstyrning görs både medborgare 
och deras politiska företrädare till "mottagare" av en tjänst. Detta innebär att politiker och 
medborgare får ett gemensamt intresse av att verksamheten kritiskt utvärderas. Producenterna, det 
vill säga lärare, läkare och annan personal inom den sociala tjänstesektorn ges också genom 
marknadsstyrning ett tydligare ansvar för verksamhetens utformning och resultat."           
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Jakten på den goda styrningen - kunskapsöversikt 
 
Rapporten "Jakten på den goda styrningen" (Hallin och Siverbo, 2002), är en 
kunskapsöversikt som granskat forskningsrapporter som behandlar organisation 
och styrning av hälso- och sjukvård. Forskningsrapporterna har refererats och 
analyserats ur ett organisations- och redovisningstekniskt perspektiv. Författarna 
anger att forskningsinsatserna inom dessa områden under 1990-talet i första hand 
har koncentrerats på att studera effekterna av marknadsreformer inom vården. Av 
den anledningen handlar deras rapport till stor del om marknadsreformernas intåg 
i hälso- och sjukvården. 
 
Förändringar med avseende på organisation och styrning som behandlas i 
rapporten är införandet av beställar-utförarmodeller i landstingen, användning av 
prestationsfinansiering samt ökad valfrihet för patienterna. Förutsättningarna för 
de nya organisations- och styrformerna att fungera och vilka effekter de medfört 
är frågeställningar som behandlas. Dessutom diskuteras marknadsreformers 
övergripande effekter på ekonomiskt medvetande, kvalitet och rättvisa samt 
huruvida de medför ökade krav på administrativa system.  
 
 
Bakgrund till hälso- och sjukvårdsreformer  
Hallin och Siverbo ger i inledningen av sin rapport följande bakgrund till 
utvecklingen mot marknadsstyrning i svensk hälso- och sjukvård:  
 
Förändringarna av styrning och organisation kan förklaras med att ett ständigt 
sökande efter ökad effektivitet pågår men även med att den lokala demokratin 
skall fördjupas. Det har vid olika tidpunkter funnits dominerande idéer kring vad 
som kännetecknar effektiv och demokratisk förvaltning i kommuner och 
landsting. Dessa idéer har påverkat utformningen av de administrativa reformerna.  
 
Under 1970-talet och en bit in på 1980-talet var det långsiktig planering som 
gällde. Mot slutet av 1970-talet försvagades och ersattes planeringsinriktningen av 
en decentraliseringsvåg. Inom landstingssektorn blev decentralisering allt mer 
populärt under senare hälften av 1970-talet och början av 1980-talet. Landstingens 
omfattande expansion medförde att det blev omöjligt för de centrala 
landstingspolitikerna att i detalj avgöra hur resurserna skulle fördelas. Därför 
etablerades distrikt som fick ansvar för den lokala resursfördelningen. Distrikten 
själva styrdes av den centrala instansen med rambudgetering. Enligt Anell och 
Svarvar (1995)* vidareutvecklades senare rambudgeteringen till att omfatta även 
kliniker och serviceenheter.  
 
I mitten av 1980-talet utvecklades decentraliseringstanken mot att tydligt skilja 
mellan olika roller. Politiker skull formulera mål och beställa medan 
förvaltningarna skulle uppfylla målen och utföra. De styr- och 
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organisationsformer som var vanliga vid denna tidpunkt var målstyrning och 
beställar-utförarmodellen. Anledningen till att dessa modeller aktualiserades var 
enligt Montin (1993)* en utbredd uppfattning om att den offentliga sektorn 
utmärktes av ineffektivitet och politisk detaljstyrning. Politikerna skulle i mindre 
utsträckning påverka genomförandet av den politik som de fattade beslut om. Vid 
den tidpunkten var det få som på allvar ifrågasatte den offentliga sektorns storlek. 
Snart skulle dock allt starkare kritik mot sektorn föras fram. Inte minst ansåg 
kritikerna att den offentliga sektorn var för stor och att det fanns goda skäl att 
utsätta den för konkurrens. 
 
En övergång till mer marknadsinspirerad organisering och styrning började 
märkas. Den offentliga förvaltningen i Sverige genomförde förändringar i 
huvudmannaskap, införde konkurrensutsättning och började nyttja 
marknadsmekanismer vid styrning. Sådana drivkrafter som fanns på en väl 
fungerande marknad skulle nyttjas. De monopolliknande förvaltningarna skulle 
utsättas för konkurrens. Genom att förvaltningar fick konkurrera med andra 
förvaltningar eller privata företag som sysslade med liknande verksamhet skulle 
den offentliga verksamheten effektiviseras. 
 
I forskningssammanhang används ibland begreppet New Public Management 
(NMP) som sammanfattande benämning för den typ av marknadsefterliknande 
reformer som genomfördes inom offentliga förvaltningar under 1990-talet. 
Gemensamt för dessa har varit att offentlig verksamhet i större utsträckning 
utsattes för konkurrens och att man i resursfördelningen försöker efterlikna de 
villkor som gäller för företag. Prestationsfinansierings- och kundvalsmodeller 
medför att utförarenheter inom offentliga organisationer får möjlighet att påverka 
sina intäkter. Tidigare har fokus enbart placerats på kostnadssidan (Brorström och 
Solli 1997)*. 
 
Det är dock viktigt att notera att introduktionen av marknadsefterliknande 
reformer inte är en fullständig övergång till något nytt. Makten över vilka 
spelregler som skall gälla på de konstruerade marknaderna finns fortfarande inom 
de offentliga organisationerna.  
 
Avslutningsvis konstaterar Hallin och Siverbo i sin bakgrundsbeskrivning att 
NMP och dess marknadsefterlikning inte var lika aktuell längre när man kom 
några år in på 1990-talet. Ytterligare en svängning hade skett. Idén om 
väldefinierat ansvar i kombination med konkurrens ersattes med idén om 
samarbete, samverkan och samordning. Om tanken i NMP var att konkurrens 
skulle medföra effektivitet så var tanken om samarbete, samordning och 
samverkan att med hjälp av specialisering och stordriftslösningar finna effektiva 
lösningar. Dessa båda sätt att försöka skapa effektiva offentliga organisationer kan 
betraktas som diametralt motsatta.  
 
Svängningen är att betrakta som en helomvändning men samtidigt gäller att 
decentraliserings- och i viss mån konkurrenstanken lever kvar. 
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Marknadsstyrningens idéer påverkar fortfarande men, enligt Hallin och Siverbo, 
inte lika starkt som för tio år sedan. Författarna konstaterar också att det man lärt 
sig av tidigare forskning, nämligen att specifika styr- och organisationsmodeller 
vanligtvis förknippas med en viss tidsperiod, inte gäller längre. Reformer som 
bygger på olika idéer genomförs nu vid samma tidpunkt i landstingen och de 
dominerande synsätten är olika i olika landsting.  
 
Som framgått av beskrivningarna i avsnittet "Nya styrformer växer fram" har de 
senaste åren på 1990-talet och de första åren på 2000-talet åter präglats av en ny 
våg av marknadsinriktade reformer. Den stora skillnaden mellan nu och då är att 
det nu finns ett större inslag av privata aktörer. Hallens och Siverbos 
konstaterande att det finns stora skillnader mellan landsting bekräftas delvis av det 
förhållandet att i vart fall de delar av marknadsreformerna som bygger på starka 
inslag av konkurrens från privata vårdgivare för närvarande i första hand återfinns 
i storstadsregionerna.  
 
Utgångspunkter för studier av reformernas effekter 
Problem vid effektmätningar 
I Hallins och Siverbos kunskapsöversikt är effekter av marknadsreformer ett 
centralt tema. Samband söks mellan införda reformer och förändrad styrning av 
hälso- och sjukvården. Författarna framhåller inledningsvis att det finns 
svårigheter vid genomförande av effektstudier. En problematisk och viktig 
omständighet är att de effekter som registreras kan vara orsakade av annat än de 
reformer som studeras. En annan problematik som lyfts fram är att "reformpaket" 
innehåller kombinationer av flera mekanismer, t ex konkurrens, 
prestationsfinansiering och valfrihet. Det kan därför vara svårt att värdera vad de 
effekter man ser beror på. Tolkning av utvärderingar som gjorts av beställar-
utförarreformen försvåras också av att beställar-utförarkonceptet ser olika ut i 
olika landsting och att modellerna dessutom förändrats över tiden i respektive 
landsting. 
 
Styrning av hälso- och sjukvård 
Sökandet efter nya styrmodeller, inte minst för att förbättra effektivitet och 
kostnadskontroll, har varit intensivt. Hallin och Siverbo beskriver i sin 
kunskapssammanställning några institutionella förutsättningar för hälso- och 
sjukvården och dess styrning. Tredjepartsfinansiering, hälso- och  sjukvården som 
kunskapsorganisation och de tre aktörsgrupper som anses centrala för styrningen 
identifieras och diskuteras. Denna diskussion knyts till två av sjukvårdens 
övergripande mål; effektivitet och rättvisa. Därefter analyseras och diskuteras tre 
"idealmodeller" för styrning; marknad, hierarki och nätverk och hur dessa kan 
kopplas till styrning i praktiken. 
 
Följande beskrivning ges av begreppet styrning:  
 
"Styrning har ett nära samband med makt, som kan ses som en resurs som aktörer kan använda för 
att nå sina syften. Makt kan även uppfattas som en social relation som kännetecknas av någon 
form av beroende mellan aktörerna. Den som har makt har inflytande över någon eller något. Makt 



  19  
   
   
   

 
påverkar hur intressekonflikter löses och hur olika värden fördelas mellan aktörerna. Det finns fler 
källor till makt i organisationer (se Morgan 1986)*. Några exempel är formell auktoritet 
(hierarkisk position), tillgång till information, kunskap och teknologi, formella och informella 
allianser mellan individer/grupper, kontroll över beslutsprocesser och knappa resurser. Makt kan 
användas för att skaffa sig materiella fördelar, reducera osäkerhet eller för att göra andras beroende 
starkare, vilket ytterst gynnar den egna makten.  
 
Mot denna bakgrund kan styrning definieras som att avsiktligt påverka andra aktörers 
uppfattningar och handlingar. Styrning är således intentionell. Oavsiktlig påverkan betraktas 
därmed inte som styrning. Effekterna av styrning kan variera, aktörer som utsätts för styrning kan 
reagera på olika sätt (Cregård 2000)*. Styrningen kan få avsedd verkan, någon annan verkan eller 
ingen verkan alls." 
 
Betydelsen av att ta hänsyn till den miljö i vilken styrningen utövas beskrivs på 
följande sätt: 
 
"Aktörerna och deras relationer påverkar således styrningen, men även det sammanhang som den 
utövas i har betydelse. Styrning sker normalt inte på samma sätt i militär verksamhet som i en 
affärsrelation eller i en ideell förening. Sätten att styra förändras även över tiden. Tidigare var det 
vanligt med direkt styrning i organisationer, där arbetsledningen gav order och i detalj 
kontrollerade det utförda arbetet. Nu är styrningen ofta mer indirekt med större självständighet och 
handlingsutrymme för personalen. Styrning av hälso- och sjukvård måste därför ta hänsyn till 
existerande aktörer och deras relationer samt de förutsättningar som finns i övrigt. De styrformer 
som används behöver anpassas till hälso- och sjukvårdens aktuella miljö. Några omständigheter 
som är viktiga att ta hänsyn till är att hälso- och sjukvården betalas genom så kallad 
tredjepartsfinansiering och att verksamheten bedrivs i kunskapsorganisationer. Politiker, 
administrativ ledning och den medicinska professionen är tre aktörsgrupper som är centrala för 
sjukvårdens ledning." 
 
I korthet kan författarnas beskrivning i dessa avseende sammanfattas i följande 
punkter: 
 
- Tredjepartsfinansiering. Innebär att patienterna inte direkt betalar för de 

tjänster som vårdgivarna utför utan att den huvudsakliga betalningen sker via 
en tredje part som i Sverige normalt är landstinget genom skattemedel. Det 
innebär att patienterna normalt inte har anledning att bry sig om kostnaden för 
de utförda åtgärderna. I vilken utsträckning som producenten av vård har 
anledning att beakta kostnaderna är beroende av de spelregler för ersättning 
mellan producent och finansiär som gäller. Ansvaret för att begränsa 
kostnaderna faller främst på finansiären. Ett problem som finansiären har är att 
bestämma ersättningens storlek, då kostnaderna för olika åtgärder ofta inte är 
kända. En annan sammanhängande fråga är att kunna värdera kvaliteten på de 
tjänster som levereras. 

 
- Vården en kunskapsorganisation. I kunskapsorganisationer är det 

medarbetarna och deras kompetens som är det centrala. Enligt Alvesson 
(1992)* kännetecknas kunskapsorganisationer bland annat av väsentliga inslag 
av problemlösning och icke-standardiserad produktion, starkt individberoende 
och hög grad av självständighet hos utövaren samt hög utbildningsnivå och 
professionaliseringsgrad hos flertalet medarbetare. Hälso- och sjukvården 
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uppfyller dessa kriterier.  
 
Den medicinska professionen kännetecknas av en stor självständighet i sin 
yrkesutövning. Flera forskare pekar dock på att den professionella autonomin 
tycks ha minskat något under de senaste årtiondena. Det är framför allt 
ekonomins ökade betydelse och därmed ett ökat fokus på uppföljning av 
verksamheten som har inneburit att administrativ ledning och politiker har 
flyttat fram sina positioner. Samtidigt har sjuksköterskorna målmedvetet 
arbetat för en ökad professionalisering av sitt yrke och ett ökat ledningsansvar 
i verksamheten. Medicinsk information har blivit mer tillgänglig för 
medborgarna och patientens ställning har stärkts i lagstiftningen. 
Sammantaget har det inneburit att den medicinska professionens autonomi har 
naggats i kanten från olika håll. 

 
Effektivitet och rättvisa - centrala begrepp 
Effektivitet i detta sammanhang handlar om att medborgarnas behov av hälso- och 
sjukvård kan tillgodoses med god kvalitet och låg resursförbrukning. Rättvisa 
handlar om att patienter med samma behov har lika tillgång till vård och att 
patienter med större behov, t ex så som de definieras av prioriteringsutredningen, 
får företräde till vård om inte resurserna medger att alla kan få den vård de 
behöver omedelbart eller över huvud taget. 
 
Hallin och Siverbo redovisar bl.a. ett synsätt där effektivitet kan sägas bestå av två 
delar; allokativ effektivitet och adaptiv effektivitet (North 1993)*. Dessa begrepp 
förklaras på följande sätt: 
 
"Allokativ effektivitet innebär att resurserna fördelas till de verksamheter eller aktiviteter som i 
nuläget skapar störst utbyte, det vill säga där omvandlingen är effektivast. Med adaptiv effektivitet 
avses en organisations förmåga att anpassa sig till förändrade förutsättningar. Anpassning och 
förnyelse sker genom innovationer på ett snabbt och inte alltför kostnadskrävande sätt (Brorström 
1995)*. Nya förutsättningar kan även innebära anpassning till förändrad efterfrågan och ändrade 
formella förutsättningar som nya lagar eller andra regler. Förändrade värderingar i omvärlden är 
ett annat exempel på nya förutsättningar som organisationen måste avspegla för att kunna bevara 
sin legitimitet och därmed möjligheterna att erhålla nya resurser. För att en verksamhet skall vara 
effektiv räcker det således inte med att ge stort utbyte i dag utan även att ha förmåga att kunna 
göra det i morgon." 
 
En annan väsentlig egenskap som författarna lyfter fram är att effektivitet 
förutsätter förmåga att hantera konkurrerande värden. En effektiv organisation 
förmår att leverera de värden både på kort och lång sikt som behövs för att 
säkerställa olika (interna och externa) intressenters medverkan och erforderliga 
bidrag. Hälso- och sjukvårdsorganisationer måste således för att vara effektiva 
kunna förena konkurrerande värden. Det innebär bl.a. att de måste kunna 
kombinera rättvisa och effektivitet till en väl fungerande helhet. 
 
Vid analysen av reformers effekter är det intressant att försöka  klarlägga i vilken 
utsträckning som sjukvårdens finansiärer, genom sitt agerande,  kan bidra till 
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- att de totala resurserna används optimalt 
  
- att skapa sådana överenskommelser, spelregler och förutsättningar i övrigt 

som gör det möjligt för vårdens producenter att åstadkomma en effektiv 
produktion i den verksamhet de har ansvarar för att driva. 

 
Marknad, hierarki och nätverk - tre idealmodeller 
Inom samhällsvetenskapen finns tre s.k. idealmodeller för att samordna eller styra 
mänskliga aktiviteter. Dessa modeller är marknad, hierarki och nätverk. I alla tre 
modellerna är den centrala aktiviteten de transaktioner eller utbyten som utförs. 
Det huvudsakliga syftet med transaktionerna är att skapa värden för de 
involverade aktörerna. Relationen som sådan har mindre betydelse. Det är utbytet 
som är den primära anledningen till att relationen existerar. Ger inte relationen ett 
acceptabelt utbyte så bryts den.  
 
Hallin och Siverbo redovisar de teorier som är förknippade med de tre modellerna 
samt diskuterar modellernas möjligheter och begränsningar vid styrning av hälso- 
och sjukvård. Styrformernas effektivitet varierar med förutsättningarna enligt 
transaktionskostnadsteorin (Ouchi 1991)*. Marknadsstyrning har fördelar när 
osäkerheten om varans eller tjänstens värde är liten och när bristen på 
målkongruens är stor. Nätverksstyrning är lämplig när de omvända förhållandena 
råder, det vill säga när osäkerheten om varans eller tjänstens värde är stor och när 
det finns samsyn på verksamhetens mål. Hierarkisk styrning är effektiv när 
osäkerheten om värdet på varan/tjänsten  och bristen på målkongruens är 
medelhög.  
 
Författarnas slutsats efter genomgången av de tre modellerna är att styrningen av 
hälso- och sjukvård är problematisk oavsett om den sker genom marknad, hierarki 
eller nätverk. Marknadsstyrning är mindre lämplig eftersom det är svårt att 
bestämma värdet på hälso- och sjukvårdens tjänster samt att marknadsrelationer 
underlättar ett opportunistiskt beteende. Hierarkisk styrning är problematisk 
därför att den byråkratiska auktoriteten har begränsat inflytande i den medicinska 
världen. Nätverksstyrning har brister eftersom de ledande aktörerna endast delvis 
har samma mål för verksamheten. 
 
Mot den bakgrunden kan frågan ställas om det finns en ideal styrmodell för hälso- 
och sjukvård. Svaret är, enligt Hallin och Siverbo, att de redovisade 
förutsättningarna tyder på att en ideal modell för styrning av hälso- och sjukvård 
får sökas i en kombination av de tre styrformerna marknad, hierarki och nätverk. 
Nätverk har förmåga att hantera tjänsternas osäkra värde. Hierarkisk styrning eller 
marknadsstyrning, beroende på bristen på målkongruens, kan användas för att 
reglera opportunistiskt beteende. Teoretiskt sett skulle således en kombination av 
två eller tre av styrformerna vara att föredra för att kunna hantera de svåra 
förutsättningarna. 
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De centrala styrmekanismerna för ekonomiska transaktioner är pris, auktoritet och 
förtroende (Bradach och Ecceles 1991)*. I verkligheten kombineras ofta dessa 
styrmekanismer för att åstadkomma så effektiva transaktioner som möjligt. Det 
stora divisionaliserade företaget med resultatenheter och internprissättning är ett 
exempel på att föra in marknadsmekanismer i hierarkin. Internprissättning är en 
tydlig illustration på hur pris och auktoritet kan sammanflätas. Många kommuner 
och landsting har under de senaste femton åren introducerat olika former av 
marknadsmekanismer i hierarkin för att förbättra verksamhetens effektivitet. Det 
finns flera olika sätt att balansera pris och auktoritet på dessa interna marknader. 
 
Författarna lyfter även fram att inslag av hierarki kan förekomma i en 
affärsrelation om det ena företaget är väsentligt större än det andra eller om 
beroendet mellan företagen är asymmetrisk, till exempel om det ena företaget är 
den dominerande köparen av det andra företagets produkter eller tjänster. Ett 
exempel inom hälso- och sjukvården utgör de svenska landstingen. De uppträder 
ofta som ensam köpare eller dominerande köpare av fristående vårdgivares 
tjänster, något som kan skapa förutsättningar för hierarkiska inslag i 
marknadsstyrningen.  
 
Slutligen redovisas att förtroende som styrmekanism kan kombineras med både 
pris och auktoritet. I en affärsrelation som bygger på förtroende kan båda parterna 
byta varor eller tjänster utan att behöva drabbas av opportunism. Flera tidigare 
goda transaktioner mellan parterna och en förväntan om fler i framtiden kan 
minska lusten för opportunistiskt beteende. Men att bygga förtroende kan ta år 
och kräver investeringar i relationen (Håkansson och Snehota 1997)*. När 
förtroende kombineras med auktoritet stärks auktoriteten. Det kan därmed bli 
lättare att utöva hierarkisk styrning. Omvänt gäller att utan förtroende från de 
styrda är det svårare att styra med auktoritet. 
 
En slutsats som kan dras av detta avsnitt i kunskapssammanställningen är att 
beställarnas förmåga att skapa och upprätthålla förtroende hos producenterna är av 
stor betydelse för möjligheten att styra mot de mål man satt upp. På motsvarande 
sätt är det ytterst beställarnas agerande och kontraktets tydlighet och realism som 
lägger grunden för hur vårdproducentens ledning skall kunna agera med auktoritet 
och skapa förtroende för sig själv och uppdragsgivaren i den egna organisationen.   
Hur detta skall kunna gå till i praktiken berörs i senare delar av denna rapport. 
 
Beställar-utförarmodellen 
Företrädarrollen 
När det gäller företrädarrollen gäller att ytterst få studier gjorts där just 
företrädarrollen fokuseras. De utvärderingar som finns har pekat på att det är 
oklart om beställar-utförarmodellen medfört ökade kontakter mellan politiker och 
befolkningen. Några studier har gjorts där politikerna säger sig ha ökat 
kontakterna t ex med patientföreningar. I en studie (Bergman och Dahlbäck, 
2000) kunde man inte se någon skillnad mellan beställarlandsting och andra 
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landsting när det gällde strävan efter att betona befolknings- och 
behovsperspektivet. 
 
Det finns också studier som visar att medborgarna numera har en rad andra vägar 
som de kan använda om de är missnöjda med något i vården. Det finns t ex 
möjlighet att vända sig till vårdproducenterna i stället för att vända sig till de 
förtroendevalda eller partierna. Att vända sig till vårdproducenterna är att betrakta 
som direkt påverkan och att vända sig till det politiska systemet indirekt. I en 
landstingsbarometer, som återges i en studie (Eriksson 1999 )*, framgick att 
endast en av tio missnöjda patienter skulle välja att påverka indirekt via kontakt 
med politiker eller tjänstemän i landstinget. Nära hälften skulle vända sig till 
sjukhuset och ansvarig läkare och en femtedel skulle vända sig till någon form av 
patientombudsman, patientnämnd eller patientförening. 
 
Centralt kontra lokalt 
Beträffande rollfördelningen mellan olika aktörer i en beställar-utförarmodell 
redovisar Hallin och Siverbo att det inte, som man kanske förväntade sig från 
början var rollen mellan politiker och tjänstemän som var svårast att hantera. Det 
har i stället visat sig att det ofta är rollfördelningen mellan politiker i 
beställarfunktionen och de centrala politikerna i landstingsstyrelserna som  blivit 
oklar och därför skapat konflikter. Exempel på denna typ av oklarheter finns i 
utvärderingar av Bohusmodellen från mitten av 1990-talet liksom från dagens 
beställar-utförarorganisation i Västra Götaland. Motsvarande problem beskrivs 
också från Stockholm både från mitten av 1990-talet och i utvärderingar gjorda i 
2000-talelts början. 
 
Problemen sammanhänger med att de spelregler som finns i modellen inte gäller i 
alla lägen. De centrala politikerna har ibland ansett sig tvingade att  ta ansvar för 
helheten i landstinget och därför fattat beslut som inte legat i linje med de 
fastställda spelreglerna. Detta inskränkte de lokala beställarnas frihet och 
decentraliserade ansvar. Det finns också exempel på spänningar och oklarheter 
mellan lokala beställare och den centrala politiska nivån när det gäller 
ersättningssystemets utformning och tillämpning. 
 
Hallin och Siverbo pekar också på att rollerna och ansvarsfördelningen mellan 
olika politiska organ blir svåra att hantera när man, som t ex i Västar Götaland, 
även har politiker i utförarstyrelser för de olika sjukhusen.  
 
Ägarstyrning och strukturfrågor 
Enligt Hallin och Siverbo finns inte mycket forskning om ägarstyrningen i 
landsting med beställar-utförarmodell. Frågan har däremot behandlats i ett par 
nyligen publicerade konsultrapporter som tagits fram på uppdrag av 
landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting. Såväl den rapport som skrivits 
av Olofsson (2001) och den som skrivits av Svalander (2001) pekar på behovet av 
en starkare ägarstyrning. Metoderna för att åstadkomma detta hade de båda 
konsulterna däremot olika uppfattningar om.  
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Olofsson fann att den ökade konkurrens som är att vänta i Stockholm ställer krav 
på att ägarstyrningen blir mer lokal. I praktiken förordade han en ägarstyrelse för 
varje sjukhus oavsett om sjukhuset drevs i bolagsform eller var förvaltningsdrivet. 
Svalander tyckte däremot att den centrala ledningen av sjukhusen borde stärkas. 
Han ansåg att den centrala ledningen måste hålla sjukhusen i ett fast grepp till 
dess att en extern ägare tog över. Det var inte förrän sjukhusen hade en annan 
huvudman än landstinget som sjukhusens ekonomi inte längre var en 
angelägenhet för landstinget. Svalander pekade på att samtliga sjukhus i sina 
affärsplaner skrev att de tänkte lösa sina ekonomiska problem genom att 
expandera. Det var begripligt menade Svalander, om man såg det ur respektive 
sjukhus perspektiv. Det var dock märkligt att inte ägarna såg det orimliga i 
situationen. Beställarnas planer var inte alls att beställa hälso- och sjukvård i en 
sådan omfattning att det kunde lösa samtliga sjukhus ekonomiska situation.  Det 
måste ägarna vara medvetna om och en "koncernledning" som fann att efterfrågan 
på deras produkter var mindre än produktionskapaciteten måste rimligen göra 
något åt situationen. 
 
Nära kopplat till denna problematik ligger också frågan om hur strukturfrågorna 
skall hanteras i landsting som har en beställar-utförarmodell. Konsulter som 
granskat Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen (till exempel 
Mueller 2001, Olofsson 2001 och Svalander 2001) har noterat att det råder 
oklarhet kring vilken instans det är som egentligen har ansvar för strukturfrågorna 
inom sjukvården. De tre konsulterna kom i princip fram till samma slutsats, 
nämligen att det i första hand var en ägaruppgift att fatta beslut i strukturfrågor. 
De betonade även att denna uppgift måste blir tydlig för alla inom 
organisationerna. Mueller poängterade dock i sin konsultrapport till Västra 
Götaland att ägarnas styrning i strukturfrågor inte borde vara absolut. Mueller 
menade att ägarna borde ansvara för strukturfrågor så länge beställarna inte i sina 
beställningar ställde krav på att vården skulle tillhandahållas på specifika platser.    
 
Kontraktsstyrning 
Ett förhållande som, enligt Hallin och Siverbo, har påverkat möjligheterna att 
genomföra framgångsrik kontraktsstyrning har varit att beställarna har ansetts ha  
för låg kompetens för att kunna handla upp hälso- och sjukvård på ett bra sätt. 
Detta problem togs upp redan i början av 1990-talet men problemet är fortfarande 
aktuellt (Bergman och Dahlbäck, 2000). Den bristande kompetensen medförde att 
utförarna fick lågt förtroende för beställarnas upphandlingar. Vid den första stora 
utvärderingen av stockholmsmodellen (som publicerades 1995) noterades att 
beställarna befann sig i ett underläge i förhållande till utförarna. Ett behov av att 
stärka beställarrollen identifierades. Idéer som fördes fram var att knyta 
medicinska specialister till beställarkanslierna och att arbeta med medicinsk 
revision. Beställarna förväntades dock efter hand bli bättre på att handla upp 
hälso- och sjukvård eftersom beställningsförfarandet tar tid att lära sig.  
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Svalander pekade i sin konsultrapport till revisorerna i Stockholms läns landsting 
(2001) också på att beställarna behövde stöd i sitt arbete med att kartlägga behov 
och göra prioriteringar. Även Olofsson pekade i sin konsultrapport (2001) på 
behovet av att stärka beställarrollen. Han menade att detta blev än viktigare när 
antalet producenter ökar. Samtidigt bedömde han att ett ökat antal producenter 
som konkurrerar om beställningarna skulle bidra till att stärka beställarnas 
ställning. 
 
Uppföljning 
Det är, enligt Hallin och Siverbo, oklart om det satsas mer på uppföljning i 
beställarlandsting än i övriga landsting. I en rapport från Socialstyrelsen (2000 a)*  
konstateras att det i hela hälso- och sjukvården finns stora brister när det gäller 
verksamhetsuppföljning. I de uppföljningar som görs finns en slagsida mot 
producentsidans klinikledningar. Information till patienter, befolkning, beställare 
och myndigheter är det mindre väl sörjt för.  
 
I en av de tidigare omtalade konsultrapporterna påtalades bristen på uppföljning. 
Olofsson (2001) fann att uppföljningen av de krav som beställaren specificerade 
till utföraren var bristfällig. Han menade att det medförde att styrningen blev svag. 
Han menade också att styrningen blev än svagare av att eventuellt konstaterade 
brister hos utförarna inte resulterade i någon påföljd. Olofsson efterlyste också 
tydligare beställningar där servicenivå, kvalitet, effektmått och långsiktig 
utveckling framgick. Utan sådana mått var det svårt att genomföra meningsfull 
uppföljning och förändring menade han.  
 
Hallins och Siverbos sammanfattande slutsatser 
Beställar-utförarmodellen är en organisationsform som förknippas med flera olika 
förhoppningar. På den övergripande nivån handlar förhoppningarna om ökad 
effektivitet och förbättrad demokrati. Förhoppningarna som är knutna till 
effektivitetsförbättringar baseras på ökad tydlighet i rollfördelning och förbättrade 
förutsättningar för rationell styrning. En demokratisk målsättning är att 
politikernas företrädarroll skall utvecklas.  
 
I rapporten konstateras att det är en utmaning att få en beställar-utförarmodell att 
fungera. Enligt författarna har användning av beställar-utförarmodeller knappast 
medfört de eftersökta effekterna, även om de samtidigt konstaterar att 
forskningsläget är oklart. Författarna pekar också på att forskare i snart ett 
decennium pekat på behovet av att stärka beställarnas kompetens; både när det 
gäller att kartlägga behov och beställa hälso- och sjukvård. Till stor del kvarstår 
ändå problemen. 
 
I det sammanfattande avsnittet drar författarna slutsatsen att prestationsersättning 
till producenterna har både positiva och negativa effekter. Dom hänvisar till 
forskning som visar att prestationsersättning gav ökad produktivitet, i varje när 
prestationsersättning gavs i en form där producenterna fick betalt för allt de 
gjorde. Köerna började försvinna. Detta medförde samtidigt stora underskott för 
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de organisatoriska enheter som ansvarade för totalkostnaderna varför 
prestationsersättningen måste begränsas genom olika former av tak och rabatter. 
Därigenom minskade produktiviteten igen. 
 
Andra problem som förknippas med prestationsersättning är att producenterna 
börjar agera dysfunktionellt i syfte att maximera intäkter och öka möjligheterna 
till positivt ekonomiskt resultat. Det kan t.ex. handla om att försöka undvika dyra 
patienter om inte ersättningssystemen kompenserar för merkostnaderna eller om 
att fuska med ersättningssystemen. I Sverige har forskarna inte kunnat konstatera 
sådant agerande men det förefaller vara vanligt i USA. 
 
När det gäller valfrihet lyfter författarna fram att ett av motiven för ökad valfrihet 
är att patienternas möjlighet att välja fritt skall stimulera hälso- och 
sjukvårdsproducenterna att anpassa sig till patienternas behov. I praktiken har 
valfrihetsreformerna inte medfört några större konsumtionsförändringar. När 
patienter gjort aktiva val har det oftare handlat om att söka sig till vård i närheten 
av bostad eller arbete snarare än om att välja med hänsyn till var man kan få den 
bästa vården. Om valfriheten verkligen utnyttjades skulle detta å andra sidan 
enligt författarna medföra att det blir svårare att planera för en effektiv 
verksamhet.     
 
Av rapporterna som granskats framgår, enligt författarna, att det finns effekter av 
marknadsreformer som inte direkt kan kopplas till enskilda mekanismer i 
marknadsreformerna men som har samband med de samlade effekterna av de 
marknadsinriktade komponenter som ingår. En sådan effekt av marknadsreformer 
är ökat ekonomiskt medvetande. Enheter som blivit intäktsfinansierade och 
ansvariga för sitt ekonomiska resultat har börjat agera annorlunda i vissa 
situationer. Flexibiliteten har ökat inom enheterna och exempel finns på att 
besparingar har blivit enklare att genomföra. Denna ökade medvetenhet har även 
kunnat konstateras inom starka professioner, t.ex. inom läkarkåren.  
 
Ett annat område som belyses är marknadsreformernas påverkan på hälso- och 
sjukvårdens kvalitet. Forskningsläget medger inte att det med säkerhet går att 
uttala sig om marknadsreformernas effekter i denna del. Det finns studier som 
pekar på oförändrad eller i några fall sämre kvalitet särskilt när det gäller 
omvårdnadskvaliteten. Det är dock oklart om dessa förändringar beror på 
marknadsreformerna som sådana eller har samband med andra faktorer, t ex 
allmänna neddragningar av resurserna. 
 
Ett annat förhållande som tycks ha påverkats av införande av marknadsreformer är 
att kraven på informationssystemen och olika former av rapportering ökar. 
Dessutom pekas på att affärsmässighet i relationen mellan beställare och utförare 
kräver resurser för förhandlingar och avtalsskrivning. Forskningen visar att 
marknadsreformerna ökat transaktionskostnaderna inom hälso- och sjukvården. 
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Enligt författarna tyder deras genomgång av forskningsresultat på att 
marknadsreformerna hittills inte medfört några tydliga vinster vad gäller 
effektivitet och rättvisa. Beställar-utförarmodellen förefaller till exempel inte på 
något tydligare sätt ha bidragit till att öka hälso- och sjukvårdens yttre effektivitet, 
det vill säga bättre anpassat produktionen till befolkningens behov. En övergång 
till prestationsersättning kan medföra ökad produktion och produktivitet och kan 
därmed leda till ökad inre effektivitet. Samtidigt kan den renodlade 
prestationsersättningen innebära problem med vårdkvalitet, arbetsmiljö och 
totalkostnader, varför eventuella vinster i ett bredare effektivitetsperspektiv är 
osäkra. När det gäller marknadsreformernas effekter på en rättvis hälso- och 
sjukvård är, enligt författarna, antalet genomförda studier för få för att det ska gå 
att dra några generella slutsatser. 
 
Författarnas övergripande slutsats är att det behövs mer forskning kring 
organisation och styrning av hälso- och sjukvården. I synnerhet behövs det 
forskning kring traditionella organisations- och styrformer och jämförelser mellan 
dessa landsting och landsting som genomfört marknadsreformer. Hallin och 
Siverbo konstaterar också att marknadsreformerna i begränsad utsträckning tycks 
ha påverkat hälso- och sjukvårdens verksamhet. Hälso- och 
sjukvårdsorganisationer är mycket svårstyrda och är det även sedan de nya 
reformerna införts. Vad som hänt är att ett annorlunda förhållningssätt till 
ekonomi har utvecklats. 
 
         
Ytterligare kunskapsöversikter kring nya styrformer i vården 
 
I detta avsnitt redovisas resonemang och slutsatser från artikeln "Marknaden 
decennium - gränsdragande reformer i den offentliga sektorn under 1990-talet" 
(Svedberg Nilsson 2000), från rapporten "Sjukvård en svårstyrd verksamhet" 
(Bergman och Dahlbäck 2000), från rapporten "Välfärdsstatens nya ansikte" 
(Blomqvist och Rothstein 2000) samt från "Myter och fakta om privat driven vård 
i Sverige" (Einevik-Bäckstrand 2001). 
 
Marknadens decennium  
I Svedberg Nilssons artikel förs följande resonemang kring utvecklingen av 
marknadsreformer under 1990-talet: 
 
"Om man tar fasta på att reformintensiteten avtagit, är en tes som förts fram om betydelsen av 
nittiotalets reformarbete att vi i slutet av decenniet befinner oss i "lugnet efter stormen", efter att 
varit utsatta för en flyktig reformvåg utan nämnvärda bestående konsekvenser på lite sikt 
(Brorström och Rombach 1997)*. Då har de gränsomdragande reformer som beskrivits här liten 
betydelse för 2000-talets offentliga sektor.  
 
Reformerna kan emellertid betraktas ur ett annat perspektiv, vilket får dem att framstå som mer 
betydelsefulla. Det har hävdats att det vi bevittnat under 1990-talet är början på en omvandling av 
den offentliga sektorn (Montin 1997; Forsell 1999)*. De gränsomdragande reformerna ses då som 
en del i en "offentlig reformation" (Forsell 1999)*, där den offentliga sektorn blir alltmer 
marknadsmässig och företagslik. Längden och kontinuiteten i reformarbetet med marknaden som 
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ledstjärna talar för att nittiotalets reformer kommer att sätta spår även in i 2000-talet, då idéerna 
om marknaden, och de gränsomdragande reformer som den motiverat, har haft tid att slå rot. Ett 
argument för att de gränsomdragande reformer som vi sett under 1990-talet, och delvis under 
1980-talet, verkligen skulle bidra till mer marknad är att de nyliberala idéer som ligger bakom dem 
har gått från att betraktas som ideologi till realitet. 
 
'Marknadsreformer ses inte längre som ett uttryck för en extrem nyliberalism, utan som naturliga 
och rationella organisationslösningar för effektivare produktion. (Forsell 1999:15)*' 
 
Detta gör dem mindre synliga och mindre ifrågasatta, enligt Forsell (1999)*. Nittiotalets slut skulle 
då inte representera ett stillestånd eller ett avstannat systemskifte (Håkansson 1997)* utan ett tyst 
men ihärdigt tassande på vägen mot Marknaden med dess utbud och efterfrågan, företag och 
kunder. 
 
Ett annat argument för att Marknaden kommer att fortsätta att sätta sina spår i den svenska 
offentliga sektorn är att den gör och har gjort det även internationellt (Forsell 1999)*. 
Utbredningen av inte minst de ovan nämnda så kallade New Public Management-reformerna talar 
för att den svenska offentliga sektorn och dess avnämare kommer att fortsätta att konfronteras med 
konsekvenserna av marknadsinriktade reformer även fortsättningsvis - och det alldeles oavsett om 
vi själva fortsätter att aktivt verka för att skapa mera marknad eller ej." 
 
När det gäller utvecklingen inför 2000-talet pekar Svedberg Nilsson i samma 
artikel på att det, även om man utgår från hypotesen att marknaden har slagit rot, 
finns anledning att vara lite försiktig med att tala om entydiga 
konsekvensriktningar inför 2000-talet. Bilden kompliceras av att reformers 
effekter i praktiken inte är desamma överallt. Samma typ av reform kan få olika 
innehåll och olika följder i olika sammanhang. Författaren hänvisar i denna del 
bl.a. till Sahlin Andersson (1999), som visat att alla reformer utsätts för 
anpassning (redigering) på den lokala nivån. Som exempel på detta anges att 
jämförande studier av reformer inom sjukvården under 1990-talet visar på att ett 
mindre antal gemensamma, marknadsorienterade, idéer dominerade. I praktiken 
fanns dock även skillnader till följd av lokala redigeringsprocesser. Även i de fall 
där man på olika orter använde samma termer för att beskriva sina reformer visade 
en jämförelse att man bakom dessa begrepp kunde finna betydande skillnader i 
verkligheten.  
 
Detta resonemang verkar i hög grad vara tillämpbart på beställar-utförarreformer i 
svenska landsting. Det förhållandet att många olika verkligheter döljer sig bakom 
samma "rubrik" visar också på svårigheterna med att dra generaliserbara slutsatser 
av utvärderingar av olika "modeller". 
 
Sjukvård en svårstyrd verksamhet 
Ovanstående resonemang stämmer också överens med den beskrivning av 
organisationsmodeller och styrmekanismer som redovisas i rapporten "Sjukvård - 
en svårstyrd verksamhet" (Bergman och Dahlbäck, 2000). 
 
De visar bl.a. att olika marknadsmekanismer, t ex prestationsersättning och 
valfrihet förekommer även i landsting som inte har en beställar-utförarmodell. 
Författarna konstaterar också att det är påtagligt att det finns en stark strävan i 
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många landsting att betona befolknings- och behovsperspektivet. De ser i detta 
avseende inga skillnader mellan olika typer av landsting.  
 
Bergman och Dahlbäck gör följande sammanfattning av förhållandena i 
landstingen när det gäller befolknings- och behovsperspektivet: 
 
"Det starka intresset för behovsfrågorna har exempelvis resulterat i att man på många håll arbetar 
med vårdkedjor och/eller medicinska program. Kartläggning av befolkningens hälsa, statistik över 
vårdkonsumtion, arbete med mål och prioriteringar, utveckling av hälsoförebyggande insatser, 
införande av behovsrelaterad resursfördelning är några exempel på åtgärder som landstingen också 
arbetar med i syfte att åstadkomma ett mer behovsinriktat vårdutbud. Arbete med att utveckla mål 
och kvalitetsmått är ofta använda metoder för att förbättra styrningen. 
 
Politikernas roll som medborgarföreträdare försöker man stärka på olika sätt. Försök att öka 
dialogen direkt med medborgare, patienter och anhöriga görs. Studiecirklar, öppna nämndmöten, 
ökad informationsspridning är exempel på vad många landsting arbetar med. 
 
Arbete med prioriteringar och en förbättrad uppföljning och utvärdering av vården för att mäta 
resultat och effekter är ytterligare andra exempel men här har landstingen generellt sett inte 
kommit särskilt långt.  
 
Vi kan konstatera att befolkningsperspektivet dominerar i retoriken men det har ändå i praktiken 
fått begränsat genomslag i styrning och ledning. Det finns ett antal tänkbara förklaringar till detta. 
Mätbara faktorer som kostnader, intäkter, prestationer är möjliga att följa upp medan behov, 
effekter och resultat är komplicerat att mäta, följa upp och analysera. Man följer upp det som går 
att mäta. Svårigheter att kontrollera totalkostnadernas utveckling innebär ett fortsatt fokus på 
ekonomistyrning som metod. Genuina svårigheter finns för att få gehör för prioriteringar både hos 
befolkningen och professionen. En sammanhängande strategi för styrning saknas ofta."  
 
När det gäller styrningen bedömer Bergman och Dahlbäck att 
vårdöverenskommelser respektive budgetar i de olika landstingen fortfarande är 
starkt inriktade på priser/anslag och volymer. Bilden är ändå inte entydig. Flera av 
de personer som intervjuats uppger att man nu anser att innehållet måste få större 
roll än tidigare. Det har också skett en utveckling mot ökad kunskapsstyrning i 
landstingen. Termen som sådan används kanske inte men i praktiken kan bl.a. 
medicinskt programarbete och arbete för att utveckla vårdkedjor ses som uttryck 
för denna utveckling. På många håll betonas också betydelsen av en ökad dialog 
mellan politiker och profession. Rent generellt verkar det finnas en större 
medvetenhet om att förändringar av attityder och värderingar har en stor betydelse 
för styrning och ledning. 
 
Beträffande de framtida utvecklingslinjerna anser Bergman och Dahlbäck att 
arbetet med medicinska program ter sig som den mest lovande ansatsen för att 
systematiskt arbeta med behov och prioriteringar. Det verkar också ge nya 
förutsättningar för en konstruktiv roll för politikerna i vården samt för att öka 
inflytandet från patienter och anhöriga. När det gäller prioriteringsfrågan bedömer 
Bergman och Dahlbäck att det verkar finnas ett behov av ytterligare stöd för det 
lokala beslutsfattandet. Några politiker har ställt frågan om det inte är nödvändigt 
att 'någon utifrån' hjälper till med prioriteringar. En del av dessa går inte att på ett 
rimligt sätt göra enbart för det egna landstinget. 
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Välfärdsstatens nya ansikte 
I "Välfärdsstatens nya ansikte - demokrati och marknadsreformer inom den 
offentliga sektorn" (Blomqvist och Rothstein, 2000) utgår författarna i sin analys 
av 1990-talets marknadsreformer från ett demokratiperspektiv där den enskilde 
medborgarens förhållande till den politiska makten står i centrum för 
diskussionen. Författarna bygger sin analys på erfarenheter från 
implementeringsforskning, det vill säga forskning om hur politiska reformer 
genomförs i praktiken.  
 
När det gäller den demokratiska betydelsen av en ökad valfrihet utgår författarna 
från teorin om de s.k. frontlinjebyråkraterna, en teori som är central i 
implementeringsforskningen. Enligt denna teori kommer de offentliga åtgärderna 
inom många åtgärdsprogram att i realiteten utformas av den operativa 
fältpersonalen. I sjukvårdens fall handlar det om läkare och annan vårdpersonal. 
Enligt författarna har avståndet mellan vad som beslutas politiskt och vad som 
faktiskt sker i det praktiska genomförandet ofta visat sig vara betydande. Mot 
denna bakgrund för Blomqvist och Rothstein följande resonemang: 
 
"Här uppstår vad vi kan kalla för ett demokratins svarta hål, som innebär att de som beslutar om 
medborgarnas välfärd är förvaltningar och tjänstemän, där det kan vara svårt, på gränsen till 
omöjligt, att utkräva något slags ansvar till exempel vad gäller frågan om åtgärderna står i 
överensstämmelse med lagstiftarens intentioner eller vad gäller problem förknippade med frågan 
om "rättvis behandling". De valda politikerna i riksdag, landsting och kommuner har därför i 
många fall bara ett mycket begränsat inflytande över utformningen av den offentliga politiken så 
som medborgarna/brukarna faktiskt kommer att möta den (jämför Rothstein 1994, kap 4)*. Ett sätt 
att hantera denna problematik är att, såsom på marknaden, ge medborgarna rätt att välja bort de 
producenter som de är missnöjda med. Teorin om implementeringens svårigheter och 
frontlinjebyråkraternas betydelse innebär en utmaning gentemot de som hävdar att ett skäl till att 
offentliga verksamheter skall bedrivas under offentligt huvudmannaskap är att man då har 
demokratisk kontroll över verksamheten. I linje med implementeringsforskningens resultat vill vi 
hävda att detta är en öppen fråga. Det är inte självklart att ett offentligt huvudmannaskap innebär 
bättre politisk styrning av en verksamhet än om uppgiften överlåtits på någon privat producent. 
Både upphandlande politiker och väljande medborgare kan i vissa fall få gehör för krav på en 
sådan producent som inte medges om verksamheten bedrivs i en offentlig monopolsituation." 
 
Den genomgång som författarna gjort av marknadsmodellernas betydelse tyder på 
att marknadsreformernas förespråkare tycks ha överskattat deras 
effektivitetsbefrämjande inverkan. Inte minst gäller detta de dynamiska aspekterna 
på utbudssidan. Det tycks ha gått trögt med anpassningen av utbudet. 
Genomgången har också visat att motståndarna mot marknadsreformer har fel på 
en väsentlig punkt, nämligen vad gäller medborgarnas intresse för och krav på 
valfrihet av offentlig service. Blomqvist och Rothstein för följande resonemang 
kring valfrihetens betydelse.  
 
"Både inom skolan och sjukvården finns det i dag hos medborgarna ett starkt krav på att kunna 
välja mellan olika producenter. Att det är relativt få som utnyttjar möjligheten ändrar inte den 
saken, eftersom det medborgarna värderar är just tillgången till valfrihet, inte antalet val man 
faktiskt gör. Det är förmodligen även så att producenternas vetskap om att de kan bli ratade 
innebär en större mottaglighet för medborgarnas åsikter om verksamhetens utformning. Valfrihet 



  31  
   
   
   

 
kan därför fungera som ett sätt att minska det "demokratins svarta hål" som vi pekat på, inte bara 
på individuell utan även på agregerad nivå. Det är således inte omöjligt att marknadsmodellernas 
förespråkare har rätt i att införandet av valfrihet kan vara ett sätt att stärka den generella välfärdens 
legitimitet" 
 
När det gäller utvärdering av reformer med marknadsinslag som exempelvis fler 
privata producenter av vård och omsorg bedömer Blomqvist och Rothstein att de 
senaste årens reformer i andra länder visat att marknadsstyrning inte utgör en 
lösning på problemet med det växande gapet mellan efterfrågan och utbud i hälso- 
och sjukvården. Marknadsstyrningen kan i stället sägas ha tydliggjort problemet 
med gapet mellan efterfrågan och resurser inom den offentligt finansierade 
sjukvården och därmed aktualiserat debatten om hur de tillgängliga resurserna 
skall spenderas. 
 
Beträffande effekter av de reformer med inslag av marknadsstyrning som 
genomförts i Sverige drar författarna slutsatsen, av de studier som gjorts av 
ekonomer och hälso- och sjukvårdsforskare, att det varit svårt att få igång något 
som kan liknas vid en marknadsdynamik. Samtidigt finns tydliga tendenser till 
större kostnadsmedvetande, mer uttalad brukarorientering och ökad produktivitet i 
verksamheten efter marknadsstyrningens införande.  
 
När det gäller bevarandet av jämlika villkor konstaterar Blomqvist och Rothstein 
att detta, i den svenska hälso- och sjukvården, i första hand handlar om att värna 
den offentliga finansieringen och att bevara mekanismer som gör att vårdens 
finansiärer och producenter inte kan selektera mellan brukare på grund av inkomst 
eller förväntad hälsa.  
 
Författarna konstaterar att det i den svenska sjukvårdens organisation förefaller 
finnas en rad institutionella "spärrar" mot ökad ojämlikhet i resursfördelningen 
som ett resultat av marknadsstyrning, både vad gäller patientselektion och 
övergripande konsumtionsmönster. Dessa är främst vårdens solidariska 
finansiering och behovsstyrda fördelning, men omfattar också inslag som det 
geografiska områdesansvaret bland finansiärer (landstingen) och producenter 
(primärvården). Även den professionella etiken bland vårdgivarna anses vara av 
betydelse i sammanhanget. Bevarandet av en sådan etik kan emellertid delvis vara 
beroende av att de personliga ekonomiska incitamenten i verksamheten inte blir 
för starka.  
 
Blomqvist och Rothstein har identifierat ytterligare tre åtgärder som kan vidtas för 
att motverka segregerande och ojämlikhetsskapande tendenser, nämligen:  
 
- Bättre spridning av information om alternativen och om möjligheten att välja. 
- Stimulerandet av innovation och variation i utbudet. 
- Mer systematisk kvalitetsbevakning från myndigheternas sida. 
 
En slutsats som Blomqvist och Rothstein drar av analysen av forskningen om 
effekterna av marknadsmodeller, inte minst i andra länder, är att själva 
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utformningen, eller designen, av dessa system företer en mycket stor variation. Av 
detta följer att många av de problem och möjligheter som marknadsmodellerna 
har hänger samman med just denna utformning av systemen. Allt avgörs i 
detaljerna. Det kan t ex vara av stor betydelse hur ersättningssystemet är 
konstruerat, om det  är avvägt så att producenten får "rätt" ersättning för tunga 
patienter, om det är ett öppet system som ersätter all produktion eller om det har 
inbyggda tak eller rabatter. Det kan handla om skyldighet för husläkare att ta emot 
alla som vill stå på hans lista så länge denna inte är fulltecknad, patientavgifternas 
konstruktion eller graden av valfrihet i teori och praktik. 
 
Den genomgång av forskningsresultat som Blomqvist och Rothstein gjort leder 
dem fram till slutsatsen att "det är tämligen meningslöst att diskutera om 
marknadsreformer i största allmänhet har bra eller dåliga konsekvenser, utan man 
tvingas diskutera detta i mycket mer precisa termer". 
 
Den lärdom man kan dra av detta är att konstruktion av lämpliga styrsystem i 
praktiken handlar om att finna den rätta balansen mellan olika styrmekanismer. 
Vilken balans som är den rätta beror, som framgått tidigare i denna rapport, av i 
vilken miljö som styrningen skall verka. Det finns därför inget styrsystem som är 
det ideala i alla lägen. Forskningen ger kunskap om de förväntade effekterna av 
olika mekanismer. Doseringen måste avgöras i varje enskild situation. Effekterna 
måste följas upp i den egna organisationen vilket gör det nödvändigt att 
kontinuerligt följa upp om avsedda styreffekter uppnås och att ha hög beredskap 
för anpassning av systemen om det visar sig att den valda lösningen inte har 
avsedd effekt. 
 
Myter och fakta om privat bedriven vård och omsorg i Sverige  
I sin sammanfattande bedömning av effekter av marknadsreformer redovisar 
Hallin och Siverbo bl.a. att det finns relativt lite underlag för att bedöma vilken 
inverkan som marknadsreformer har på vårdens kvalitet. I anslutning till 
resonemang kring effekter av prestationsersättning framhåller de också att en 
renodlat prestationsersättning kan innebära problem med vårdkvalitet, arbetsmiljö 
och totalekonomi. När det gäller sambandet mellan renodlad prestationsersättning 
och risker för problem med totalkostnadskontrollen finns klara belägg för de 
samband som författarna lyfter fram. När det gäller hur marknadsreformer 
påverkar vårdkvalitet och arbetsmiljö finns, som författarna påpekar inte särskilt 
mycket forskning.  
 
Det kan dock vara av intresse i detta sammanhang att redovisa resultat av studier 
som gjorts under de senaste åren kring patienternas och personalens upplevelser 
av privat driven respektive offentligt driven vård. Förekomsten av privat driven 
vård är ju en av de ingredienser som man i första hand finner i de landsting och 
kommuner som har genomfört marknadsreformer av olika slag. 
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I rapporten "Myter och fakta om privat driven vård och omsorg i Sverige" 
(Einevik-Bäckstrand 2001) redovisas resultaten från ett antal studier kring 
patienters och anställdas erfarenheter av offentligt och privat driven vård.  
 
När det gäller vårdens kvalitet är det samlade intrycket av de utvärderingar som 
presenteras i rapporten att privat driven vård och framför allt 
konkurrensutsättningen som sådan bidragit till att sätta fokus på kvalitetsfrågorna 
och därmed också bidragit till att ge mer vård av god kvalitet för de givna 
resurserna. Många utvärderare lyfter också fram att ökad valfrihet för patienterna 
är en viktig faktor för att i än högre grad sätta press både på producenter och 
beställare när det gäller fortsatt kvalitetsutveckling. 
 
En av de studier som redovisas har gjorts av  Inregia AB år 1999, på uppdrag av 
Stockholm läns landsting. Den handlar om patienternas syn på vården inom 
allmänkirurgi och ortopedi. Av de nio sjukhus som ingick i allmänkirurgistudien 
är Ersta och Sofiahemmet privata från start. S:t Görans sjukhus övergick under 
1999 från att ha varit ett landstingsägt bolag till att bli ett privat bolag. Övriga 
sjukhus var förvaltningsdrivna landstingsägda sjukhus. Andelen mycket nöjda 
patienter var högst på Ersta sjukhus (ca 85%) och Sophiahemmet (ca 80%). 
Karolinska sjukhuset låg lägst (ca 45%). Norrtälje sjukhus, S:t Görans sjukhus 
och Södersjukhuset hade 60-65 procent mycket nöjda patienter. S:t Görans 
sjukhus hade högst andel mycket nöjda ortopedpatienter (ca 70%). Genomgående 
låg de privata sjukhusen på goda resultat.  
 
Studien bekräftar Hallins och Siverbos iakttagelse att de flesta val görs för att 
sjukhuset ligger nära. Ett annat vanligt skäl att välja ett bestämt sjukhus är att man 
vårdats där tidigare. Ersta sjukhus och Sophiahemmet hade högst andel patienter 
som hade valt sjukhuset på grund av att de hade hört att det var bra.  
 
Övriga studier kring patientsynpunkter i sjukvården, som utgjort underlag för 
slutsatsen att patienter i allmänhet tycks vara mer nöjda med privat driven vård, 
gäller öppen vård och inkluderar bl.a. Socialstyrelsens Kvalitetsindex 2000, en 
studie från upphandlade vårdcentraler i Stockholms läns landsting från 2001, en 
utvärdering av primärvården i Västmanland från 2001 samt utvärderingar av 
sjukgymnastik i Västerbotten och mödrahälsovård i Östergötland och Stockholm 
från 1997.    
 
När det gäller personalens upplevelse av att arbeta i offentligt respektive privat 
driven vård finns ett antal studier som visar att undersköterskor, vårdbiträden, 
sjuksköterskor och läkare visar att personal i privat drift genomgående har en mer 
positiv syn på sin arbetssituation. Tendensen är den samma när det gäller 
inställningen till ledarskapet. Två studier som gjorts på uppdrag av Svenska 
Kommunalarbetareförbundet visar t ex att den privatanställda personalen har en 
högre uppfattning om den närmaste chefens förmåga att ta till vara deras intressen 
uppåt i organisationen. Likaså har privatanställda en mera positiv syn på sin 
arbetsplats när det gäller förmågan till nytänkande och öppenhet inför nya vård- 
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och omsorgsmetoder. Det framgår också av flera studier att 
sjukskrivningsfrekvensen är lägre bland de som arbetar i privat bedriven vård än 
bland dem som arbetar hos offentliga vårdgivare. Motsvarande resultat finns 
också i studier som gjorts av Vårdförbundet 2001, SAF 1999/2000, primärvården 
i Göteborg, m.fl. 
 
Dessa resultat bekräftas ytterligare av en ny studie (Szücs 1991) som också 
framhåller att till de mer bekymmersamma skillnaderna mellan offentligt och 
privat hör personalens bedömning av ledarskap och personaldemokrati, där 
resultaten långt ifrån alltid utfaller till offentliga förvaltningens fördel. 
 
I ett par studier, en utvärdering från Arbetslivsinstitutet (Gustafsson och 
Szebehely 2001)* och en utvärdering av upphandling av äldreomsorg i 
Stockholms kommun under 2001, som till skillnad från övriga studier visar på 
resultat där de privata vårdgivarna inte fått bättre reslutat än de offentliga vare sig 
bland personal eller patienter. Utvärderarna ger i sin analys inga direkta svar på 
vad som kan förklara detta resultat som skiljer sig från vad man brukar finna. En 
förklaring som man ger från utvärderingen i Stockholm är att det har funnits en 
tendens att i första hand konkurrensutsätta verksamheter som fungerat dåligt och 
att det därför vid de kommunalt drivna enheter som var jämförelseobjekt kan 
finnas en sedan länge mer etablerad positiv situation. En annan förklaring är att 
det uppenbarligen har funnits ett antal upphandlingar där processen fungerat 
mindre bra och därmed också skapat en besvärlig situation för personalen och 
ibland även för patienterna.  
 
Det finns också i denna utvärdering och i utvärderingen  från Arbetslivsinstitutet 
tecken på att den politiskt laddade situationen i Stockholm respektive bytet av 
politisk majoritet varje val i Stockholm, liksom i den anonyma kommun som 
ingick i Arbetslivsinstitutets studie, kan ha bidragit till ett sämre klimat för 
övergång till privata driftsformer. Detta stämmer också med iakttagelser i andra 
studier som pekar på att införande av marknadsinslag har bäst förutsättningar att 
ge positiva effekter om det finns en bred politisk uppslutning bakom förändringen 
i kommunen eller landstinget.         
 
Huvudintrycket av de utvärderingar och enkäter som gjorts är att personalen 
upplever det som positivt att arbeta hos privata vårdgivare. Fler möjliga 
arbetsgivare ger också bättre förutsättningar för personalen att finna arbetsgivare 
och arbetsformer som man trivs med. Bättre möjligheter att rekrytera vårdpersonal 
och lägre sjukskrivningsfrekvens bland privata vårdgivares personal skulle kunna 
vara inslag som kan ge ett mervärde både för samhällsekonomin och för beställare 
och patienter.  
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Processinriktade utvärderingar ger tips för förbättrad styrning 
 
I detta avsnitt kommer forskningsbaserade utvärderingar samt konsultrapporter, 
som behandlar erfarenheter från beställarorganisationer inom kommunal 
äldreomsorg samt hälso- och sjukvård att redovisas. I första hand kommer frågor 
som kan ge lärdomar för utveckling av olika delar i beställarfunktionernas 
arbetsprocess att lyftas fram. De rapporter som utgör underlag för detta avsnitt är 
"90-talets anbudskonkurrens i äldreomsorgen - några utvecklingstendenser" 
(Svensson och Edebalk 2001), "Utvärdering av konkurrensutsättning inom 
Stockholms stad (PLS Ramboell 2001), Granskning av Konkurrensprogrammet - 
Styrning och effektivitet" (von Heland m.fl 2001), "Beställarstaberna - Uppdrag, 
organisation och bemanning" (Revisionskontoret SLL), "Styrning och 
vårdproduktion i Stockholm" (Olofsson 2001), "Om det funnes en ägare - en 
betraktelse kring Stockholmsmodellens grundläggande samspelsregler" 
(Svalander 2001) samt "Getting more for their dollar: a comparison of the NHS 
with California's Kaiser Permanente" (BMJ 2002).  
 
Erfarenheterna i respektive rapport redovisas liksom i föregående avsnitt var för 
sig. En sammanvägning av vilka slutsatser som kan dras av dessa och tidigare 
redovisade erfarenheter görs i rapportens avslutande kapitel, Sammanfattande 
reflektioner och kommentarer. 
 
90-talets anbudskonkurrens i äldreomsorgen -  några utvecklingstendenser 
Slutsatserna i rapporten "90-talets anbudskonkurrens i äldreomsorgen - några 
utvecklingstendenser" (Svensson och Edebalk 2001) bygger på en litteraturstudie 
och en fältstudie med sex kommuner i södra och mellersta Sverige. Syftet med 
studien har varit att urskilja s.k. processeffekter till följd av den anbudskonkurrens 
som infördes i äldreomsorgen i början av 1990-talet. Kommunernas 
marknadsutnyttjande inom vården av äldre och funktionshindrade, dvs. den andel 
av de justerade driftskostnaderna som används för köp av tjänster från privata 
vårdgivare, har fördubblats från cirka 4 procent år 1995 till drygt 8 procent år 
1999. Enligt muntliga uppgifter från tjänstemän inom Svenska Kommunförbundet 
har ökningen fortsatt även under åren därefter. 
 
Svensson och Edebalk framhåller att införandet av anbudskonkurrens är ett av 
flera sätt för kommunen att styra produktionen av äldreomsorg i en viss riktning. 
Kommunen är fortfarande huvudman för äldreomsorgen och behåller det s.k. 
myndighetsansvaret, dvs. det är kommunen som beslutar om avgifter, gör 
behovsbedömning och beslutar om den enskilde vårdtagarens bistånd. Kommunen 
ansvarar också för verksamhetens omfattning och inriktning samt att den 
verksamhet som entreprenören driver följs upp och utvärderas.  
 
Betydelsen av att bedöma effekterna i ett helhetsperspektiv och på både kort och 
lång sikt lyfts fram. Detta belyses i följande citat: 
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"Införandet av anbudskonkurrens är en process som inte enbart kan ge effekter i de särskilda 
boendeenheter eller hemtjänstdistrikt som upphandlas, utan också bland kommunernas övriga 
utförare. Genom jämförelser kanske kommunen ifrågasätter sina egna arbetsmetoder eller 
arbetsförhållanden, vilket i sin tur kan leda till förändringar. Samtidigt kanske den kommunala 
förvaltningen förändras för att kunna verka under mer marknadsmässiga förhållanden. Dessa s.k. 
processeffekter som uppkommer som följd av anbudskonkurrens och entreprenaddrift kan således 
skönjas på olika nivåer. Förekomsten av entreprenader kan påverka: 
  
- äldreomsorgens organisation såväl övergripande som inom vissa program (t ex upphandling 

och uppföljning) 
- äldreomsorgens innehåll och utveckling (t ex kostnad, kvalitet och mångfald) 
- den kommunala utföraren (t ex produktionsteknologi och personalpolicy). 
 
Först efter en tids konkurrensutsättning kan processeffekter skönjas i takt med att kommunen 
genomför upphandlingar och får mer kunskap om entreprenörernas verksamhet." 
 
Som exempel på utvärderingar av effekter av konkurrensutsättning nämns en 
studie från 1999 där Svenska Kommunförbundet drar slutsatsen att med en rätt 
genomförd konkurrensutsättning kan en ökad andel alternativa driftformer minska 
kommunernas driftskostnader (Svenska Kommunförbundet 1999)*. Den 
bedömningen relaterar till äldreomsorg, men även till barnomsorg och skola. De 
effekter av anbudskonkurrensen som redovisas är bl.a. att kommunens roll som 
producent har förändrats. Det har blivit en större inriktning på produktionens 
resultat än på hur produktionen skall drivas. Konkurrensutsättning har också 
inneburit att kommunerna under 1990-talet har kunnat genomföra de besparingar 
som annars inte varit möjliga. Vidare bedömer man att kvaliteten i verksamhen 
har kunnat bibehållas även om besparingar skett under perioden.  
 
Kvaliteten i förfrågningsunderlagen har ökat väsentligt. Avtalstiderna har också 
blivit längre. När det gäller kvaliteten i upphandlingsprocessen upplever man att 
den har mognat och bedömningarna har blivit mer kvalificerade. Inledningsvis var 
priset ett utslagsgivande kriterium vid anbudsbedömningarna. Det berodde både 
på en pressad ekonomi och att kommunerna uppfattade lagen om offentlig 
upphandling så att det var lägsta priset som skulle gälla. I dag har kvalitet fått en 
ökad betydelse vid bedömningarna. Bolagens referenser har också blivit allt 
viktigare i kommunens försök att bedöma tillförlitligheten i företag och anbud. 
Detta har dock inneburit att det har blivit svårare för nya bolag att etablera sig. 
Både kommuner och entreprenörer betonar att införandet av entreprenader har 
varit en drivande faktor till ett ökat kvalitetsmedvetande. Upphandlingarna har 
tvingat kommunerna att tänka på kvalitet, och kvalitetsarbetet hade inte fått sådant 
genomslag om man inte haft entreprenörens verksamhet att jämföra sig med. 
 
Svensson och Edebalk framhåller också att en annan viktig effekt av upphandling 
och konkurrensutsättning är de effekter som uppnås hos kommunens egna 
utförare. De mest påtagliga förändringarna som skett i egenregin, och som 
tillskrivs införandet av entreprenaddrift, rör planeringen av verksamheten. 
Rapporteringsrutiner har förändrats, processer har blivit tydligare. 
Verksamheterna drivs allt mer målinriktat. En annan viktig effekt av 
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entreprenaderna är att det blivit mer legitimt att tala om ledarskap i 
äldreomsorgen.  
 
Från kommunernas sida upplever man att entreprenören har ett bättre 
brukarperspektiv och ser vårdtagaren också som en kund med önskemål. 
Arbetsledningen är tydligare och närmare personalen. Personalen har därför 
lättare att bli sedd och bekräftad. Även om det privata bolaget har större frihet att 
t.ex. belöna personalen, upplever de kommunala utförarna att kraven på lojalitet 
mot arbetsgivaren är starkare hos de privata. En återkommande synpunkt vid 
intervjuerna är att ledningen har stor betydelse för hur verksamheten drivs. 
Platschefen är en nyckelperson. Skillnaden mellan privat och kommunal drift 
handlar i dag om styrning och ledarskap." 
 
När det gäller de kvalitetsbrister som lett till skandaler kan dessa enligt 
utvärderarna i vissa fall vara en effekt av prispressen men det finns också andra 
förklaringar. En förklaring som redovisas av Svensson och Edebalk kan vara att 
kommunerna under 1990-talet arbetat med att sudda ut gränser mellan olika 
vårdformer. I det läget har ibland även upphandlingarna blivit otydliga. 
Upphandlingar av ålderdomshem har t ex i själva verket avsett driften av sjukhem. 
Man kan i det perspektivet se att det är både kommunerna, som upphandlare, och 
entreprenören som har ansvaret för att skandalerna uppstår. Det finns också 
exempel på att problem uppstått på grund av att kommunen krävt att övertagandet 
av driften vid en enhet skall ske förhållandevis snabbt och att bolagen ingår 
avtalen under dessa premisser. Tillräcklig vikt har då inte lagts på själva 
övertagandet vilket är en betydelsefull del i processen i samband med att en 
verksamhet läggs ut på entreprenad.  
 
Svensson och Edebalk sammanfattar i sin rapport frågan om relationerna mellan 
uppdragsgivare och entreprenör på följande sätt: 
 
"Relationerna mellan uppdragsgivare och entreprenör handlar allt mer om partnerskap än 
konkurrens. Inslagen av förtroende och tillit är särskilt betydelsefulla i den sociala sektorn. 
Förtroendet kan också ge kommunen ett ekonomiskt utbyte genom minskade 
transaktionskostnader till följd av färre inslag av uppföljning och kontroll. Från utförarens 
perspektiv kan ett etablerat förtroende ses som en konkurrensfördel gentemot andra bolag. Risken 
med långvariga relationer är att verksamheten blir ineffektiv och stillastående och att marknaden 
allt mer koncentreras till ett fåtal bolag. 
 
Nyckelorden vid upphandling av entreprenaddrift i äldreomsorgen är förtroende, förhandling, 
stabilitet och konkurrens. Utan en förtroendefull relation mellan uppdragsgivare och entreprenör är 
det svårt att få en fungerande entreprenaddrift. Idag söker man en balans mellan kontroll (tillsyn) 
och samverkan för att inte äventyra förtroendet. På motsvarande sätt söker man en balans mellan 
att etablera en konkurrenssituation mellan utförarna och att för utförarna skapa en stabilitet som 
kan uppmuntra till utveckling." 
 
Beträffande politikernas roll som befolkningsföreträdare redovisas erfarenheter 
från en utvärdering av upphandlingar i Västerås stad (Västerås stad, 2000)*. 
Studien visar att politikernas roll som medborgarnas företrädare med åren har 
blivit tydligare. 



  38  
   
   
   

 
 
Svensson och Edebalk redovisar också att valfriheten för brukarna i de flesta 
kommuner inte har ökat trots en ökad mångfald av vårdgivare. De flesta 
kommuner fördelar fortfarande platser på samma sätt som tidigare. En metod för 
att åstadkomma ökad valfrihet är införande av kundvalssystem där vårdtagaren 
efter biståndsbedömning tilldelas någon form av vårdcheck som kan användas hos 
alla producenter som kommunen godkänt. Denna metod har enligt uppgifter från 
Svenska Kommunförbundet införts i ett tiotal kommuner. 
 
När det gäller strukturen bland vårdgivare bedömer Svensson och Edebalk att 
entreprenaddrift till viss del kan komma att ersättas med privata vårdhem som 
genom ramavtal med kommuner säljer enstaka platser. Motiven till utvecklingen 
är bl.a. att entreprenadavtalen inte ger entreprenörerna möjlighet att utifrån sin 
egen verksamhetsidé utveckla verksamheten långsiktigt. Ramavtalen tros också 
öka profileringen bland bolagen och skapa utrymme för små bolag att etablera sig. 
 
Den kritik som riktas mot ramavtal är bl.a. att uppföljningarna (kontrollen) av 
vården försvåras. Biståndshandläggaren kommer att få en mycket central roll i 
uppföljningen. En del ser också svårigheter att kontrollera volymen eftersom det 
blir svårare att som biståndsbedömare vara restriktiv i sin bedömning. Det kan 
vara svårt att neka en plats hos en privat vårdgivare i avvaktan på att en plats blir 
ledig i kommunens egna enheter. Det innebär således att möjligheten till 
totalkostnadskontroll genom utbudsstyrning blir svagare. Å andra sidan har 
Socialstyrelsen riktat allvarlig kritik mot många kommuner som beviljat 
vårdinsatser som sedan inte verkställts i brist på tillgängliga platser och/eller 
personal eller som av samma skäl gett avslag på ansökan om bistånd trots 
dokumenterade behov som kommunen enligt lagen har skyldighet att tillgodose. 
 
Utvärdering av konkurrensutsättning inom Stockholms stad 
Denna utvärdering av Stockholms stads policy för konkurrens och 
anbudsupphandlig har studerat perioden 1998-2000. Utvärderingen är gjord av 
konsultföretaget PLS RAMBOELL Management på uppdrag av kommunen.  
 
Utvärderingen visar att konkurrensutsättningen genom upphandling har 
övervunnit vissa "barnsjukdomar" som fanns i början av 90-talet. Genom 90-talet 
har Stockholms stad successivt förbättrat förberedelsen, genomförandet och 
uppföljningen av entreprenadupphandlingar. Förfrågningsunderlag, avtal och 
upphandlingsprocess har professionaliserats.  
 
I rapporten redovisas att i den utvärdering som gjordes av Institutet för Kommunal 
Ekonomi (IKE) under 1993-1994 nämndes beställarnas kompetens och 
erfarenheter som ett väsentligt problem. Det finns en avgörande skillnad från 
konkurrensutsättningen i början av 90-talet. Beställarnas kompetens har avsevärt 
förbättrats och deras erfarenhet är mycket större. Det finns dock en viss variation 
mellan de olika förvaltningarna. Stadens certifieringsprogram för upphandlare har 
varit ett positivt element för att utveckla beställarkompetensen. 
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Även på utförarsidan har leverantörsföretagen professionaliserats. 
Entreprenörernas anbud under de senare åren är betydligt mer detaljerade och 
svarar bättre på förfrågan än tidigare. Också entreprenörernas verksamhetsdrift 
har utvecklats betydligt. Utvärderingen visar att konkurrensen framtvingar 
specialisering på kärnverksamheten. 
 
Utvecklingen över tiden beskrivs på följande sätt: 
 
"Utvecklingen har genomgått flera steg från egenproduktion till intern beställar-utförarmodell och 
konkurrensutsättning genom upphandling. Konkurrensutsättning genom upphandling kan ses som 
en fortsättning av decentraliseringen av ansvar och uppgifter som har ägt rum under de senaste 
decennierna. Att beställar- och utföraruppgifterna åtskiljs kan ses som ett naturligt steg i 
utvecklingen. Ett avtal om drift av en entreprenad preciserar vad staden kan kräva av leverantören, 
men betyder samtidigt att leverantören har friheten att träffa egna beslut om hur servicen skall 
produceras.  
 
Inom äldreomsorgen blir nästa steg en kundvalsmodell där användaren fritt kan välja melan olika 
leverantörer. Konkurrensutsättningen sker i så fall primärt genom medborgarnas val och 
utnyttjande av möjligheterna för jämförelser mellan olika tjänster och producenter.  Detta innebär 
att kommuninvånarnas preferenser i högre grad kommer till att spela en roll som 
förändringsmekanism. 
 
Åren med upphandling av entreprenader inom äldreomsorgen kan ses som en förutsättning för att 
en kundvalsmodell kan införas. Utan konkurrensutsättningen genom upphandling fanns inom 
staden inte väletablerade privata leverantörer som kunde driva verksamheten och den för 
valfriheten nödvändiga mångfalden." 
 
Utvärderarna redovisar också vad som kännetecknar de upphandlingar som 
fungerat bra och de som fungerat sämre: 
 
"Lyckade upphandlingar karaktäriseras av grundlig och professionell förberedelse, heltäckande 
förfrågningsunderlag, förankring bland personal och användare, kontinuitet i 
personalbemanningen och bra konkurrens mellan anbudsgivarna. Det är av särskild betydelse att 
verksamheten beskrivs noggrant i förfrågningsunderlaget och att kraven specificeras tydligt och 
heltäckande, men kraven bör inte bli så detaljerade och omfattande, att de hindrar leverantörernas 
nytänkande och utveckling av verksamheten. 
 
Upphandlingar som inte lyckas lika väl karaktäriseras i stället av brist på noggrannhet och 
professionalism i förarbetet, att det inte fanns tillräckligt med tid till upphandlingen, mycket oro 
bland personal och användare, eller att det inte fanns tillräckligt med konkurrens mellan 
anbudsgivarna." 
 
Utvärderarna noterar också att samarbete med externa leverantörer kan vara ett 
"främmande element" i den offentliga organisationen som ger inspiration till 
nytänkande och förändring. 
 
Utvärderarnas råd till kommunen beträffande den framtida utvecklingen 
sammanfattas på följande sätt: 
 
"Kontinuitet och långsiktighet bör vara ett viktigt element i Stockholms stads policy när det gäller 
upphandling och konkurrens. Om effekterna av entreprenaderna skall vara positiva måste staden 
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uppträda trovärdigt och vara en seriös samarbetspartner för de privata entreprenörerna. Om den 
politiska kursen och utvecklingsriktningen ständigt ändras etableras inte något bra 
samverkansförhållande, det görs inga långsiktiga investeringar och entreprenörerna får inte 
möjlighet att konsolidera sig.  
 
Utvärderingen visar att samverkansförhållandet mellan beställare och utförare har direkt påverkan 
på kvaliteten i verksamheterna. När verksamheter upphandlas i konkurrens är det nödvändigt att 
förvaltningen och leverantören lär sig att leva i ett samverkansförhållande och ständigt arbetar för 
detta. Kraven på framtidens avtal bör enligt PLS Ramboell Managements uppfattning vara 
partnerskap framför ett renodlat kund-leverantörsförhållande. Det är viktigt att politikerna 
respekterar leverantörerna som professionella och kompetenta. Det är också viktigt att beställare 
och utförare ses som likvärdiga parter i avtalsförhållandet. Om beställaren "ser ner" på 
entreprenören och inte uppfattar denna som likvärdigt etableras inte något bra samarbete." 
 
En annan fråga som varit central i projektet Styrning har varit hur politikerrollen 
har påverkats av nya styrformer. Som Hallin och Siverbo redovisat finns inte 
mycket forskning på denna punkt. Vi väljer därför att tämligen utförligt redovisa 
de erfarenheter som kommit fram i utvärderingen från Stockholms kommun. Det 
är visserligen bara ett exempel men det handlar om en kommun som under en 
längre tid arbetat med konkurrensutsättning och där man kan anta att politikerna 
har haft tid att vänja sig vid den nya rollen. Erfarenheterna beskrivs så här: 
 
"Utvärderingsresultatet visar att det politiska ansvaret i sig inte påverkas av 
konkurrensutsättningen. I egenskap av huvudmän för verksamheten har de demokratiskt valda 
politikerna fortfarande det yttersta ansvaret för verksamheten. Politikerna har ansvaret att utforma, 
finansiera, följa upp och kvalitetssäkra verksamheten. Flertalet ordföranden i stadsdelsnämnderna 
upplever att det politiska ansvaret blir tydligare och att ansvaret ökar i och med att verksamheter 
på entreprenad ständigt är "under lupp".  
 
De flesta ordförande anser att den demokratiska styrningen av verksamheterna inte påverkas 
negativt vid konkurrensutsättning. Styrningen upplevs som mer direkt och transparent och 
kvaliteten som bättre beskriven och reglerad. Politikerna är mycket uppmärksamma på att nyckeln 
till styrningen är avtalets utformning och dess möjligheter för uppföljning.  
 
Bland de politisk-demokratiska effekterna ingår att politikerna med upphandlingsverktyget får ett 
mycket starkt styrmedel. Genom förfrågningsunderlaget fastställs kraven på verksamheterna. 
Politikerna upplever att de har bättre målstyrning och tydligare markering av det man köper. 
Villkoren för styrning av verksamheterna förändras på detta sätt i och med att styrningen med 
heltäckande förfrågningsunderlag blir starkare i utgångsläget. 
 
När upphandlingen är genomförd upplever en del av politikerna däremot att det är svårare att 
påverka verksamheten av den orsaken att man är bunden av det tecknade avtalet. Efter 
upphandlingen styrs verksamheten av avtalet och av den uppföljning som sker. Under avtalstiden 
upplever politikerna att det är mycket bekymmersamt att ändra mål och inriktning för 
verksamheten."  
 
Utvärderarna framhåller också att politikernas roll i högre grad fokuseras på att 
identifiera medborgarnas behov och önskemål samt vilket innehåll och vilken 
kvalitet staden skall erbjuda. Uppmärksamheten förskjuts från driftsfrågor till att 
fastställa ramen för verksamhen och att ingå partnerskap med leverantörer. 
Nämndernas ordföranden uppfattar förändringarna av politikerrollen både som en 
möjlighet och som ett hot. Å ena sidan befrias de förtroendevalda från en del 
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dagsaktuella uppgifter och får i stället utrymme för att arbeta med strategiska 
frågor. Politikerna kan i större utsträckning bli medborgarnas företrädare och ägna 
sig mer åt målformulering och utvärdering. Å andra sidan trivs många politiker 
med dagsaktuella uppgifter och beslut. Ändringar av det aktuella slaget kan 
upplevas som att politikernas roll kommer att sakna innehåll. 
 
Utvärderingen visar att majoriteten av ordförandena anser att 
konkurrensutsättningen - om avtalen är rätt formulerade - inte har negativa 
demokratiska konsekvenser för medborgarna och användarna. Inom äldre- och 
handikappomsorgen innehåller förfrågningsunderlagen krav på att användarna 
skall ha inflytande och delta i utformningen av den service, omvårdnad och hälso- 
och sjukvård som ges. Fackliga organisationer, pensionärsråd, handikappråd, etc. 
har, när förfrågningsunderlaget tas fram, möjlighet att lägga synpunkter på vilken 
service och kvalitet verksamheten skall ha. De har också möjligheter att lägga 
synpunkter på vilken leverantör som nämnden skall anlita i samband med 
anbudsutvärderingen.    
 
Utvärderarna har också gjort en analys av besparingspotential och 
transaktionskostnader. Deras bedömning är att transaktionskostnaden för en 
enskild upphandling ligger i storleksordningen 1-5 procent av årskostnaden för 
den upphandlade verksamheten första gången verksamheten upphandlas. Vid 
förnyade upphandlingar är transaktionskostnaden betydligt mindre än första 
gången. Mindre upphandlingar med ett lågt årligt avtalsvärde har större 
procentuell transaktionskostnad än större upphandlingar. Utvärderarna påpekar 
samtidigt att förvaltningarna under alla omständigheter skulle ha använt resurser 
för effektivisering och utveckling av verksamheterna även om verksamheterna 
inte upphandlats. Av det skälet anser utvärderarna att transaktionskostnaderna inte 
bör belasta upphandlingarna. Samma resonemang menar de att man bör tillämpa 
även för löpande kostnader under avtalsperioden för kvalitetsuppföljning och 
uppföljning av andra avtalsvillkor. Även verksamheter i egen regi behöver följas 
upp, om man som beställare eller finansiär inom en traditionell förvaltning vill 
säkerställa att de uppsatta målen nås.                            
 
En annan ekonomisk effekt av upphandlingarna som utredarna lyfter fram är att 
nämndernas säkerhet för att verksamheten håller budgeten förbättras som följd av 
upphandlingarna. De ingångna avtalen reglerar kostnaderna i denna del. 
Upphandlingar har också effekt med hänsyn till prissättning av de enskilda 
tjänsterna. När en verksamhet upphandlas etableras ett prissystem för olika 
tjänster och prestationer. Denna prissättning ger förvaltningarna möjlighet att 
jämföra olika leverantörers och egenregins priser för samma tjänster. Därmed ger 
upphandlingen en ökad ekonomisk tydlighet i verksamhetsdriften. 
 
Utvärderingens resultat visar samtidigt att konkurrensutsättningen kan ge vissa 
svårigheter med att klara generella krav på besparingar. På grund av 
upphandlingarna blir stadsdelsnämnderna bundna av fleråriga avtal vilket kan 
göra det bekymmersamt att hantera eventuella generella besparingskrav. Om en 
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större andel av verksamheten är entreprenader eller intraprenader minskas 
möjligheterna att kortsiktigt styra ekonomin. Detta ställer krav på nämnderna att 
inta en större långsiktighet i budgetplaneringen. 
 
Granskning av konkurrensprogrammet - styrning och effektivitet 
Revisorerna i Region Skåne har gett i uppdrag till konsultföretaget Ernst & Young 
att översiktligt granska konkurrensprogrammets genomförande och uppnådda 
effekter. Den utvärdering som redovisas här har gjorts i form av en jämförande 
studie av styrningen mellan ett upphandlat sjukhus (Simrishamn) och ett som 
drivs i egen regi (Ystad).  
 
Medicinskt programarbete av den modell som inletts i Region Skåne, anses ha 
potential att skapa underlag för effektiva beställningar. Detta förutsätter att 
programarbetet är framgångsrikt i sin kartläggning av vad sjukvården kan 
åstadkomma och förmår leverera beskrivningar av verksamheten som kan 
effektivisera och underlätta beställningar. Utredarna har mot denna bakgrund även 
granskat om och hur arbetet med riktlinjer och medicinskt programarbete är 
kopplat till styrningsprocessen. 
 
Resultaten av utvärderingen visar sammanfattningsvis att regionens styrmodell 
tillämpas olika för de jämförda sjukhusen trots att de båda styrs av samma 
politiska nämnd. Granskningen visar att den styrprocess som använts i samband 
med upphandlingen innebär att avtalet mellan Simrishamns sjukhus 
(Närsjukvården Österlen AB) och distriktsnämnden är både mer genomarbetat och 
mer långsiktigt än motsvarande avtal för lasarettet i Ystad. 
 
Tydligheten i kraven uppfattas ha störst betydelse för utförarens effektivitet. 
Dialogen med leverantören påverkas av ägarförhållandena. I kontakterna med den 
offentligt drivna sjukvårdens producenter finns en upplevelse hos beställaren av 
att det inte handlar om "riktiga pengar" och långsiktigheten upplevs inte lika 
påtagligt. I jämförelse med det tvingas man som beställare i högre utsträckning till 
en större skärpa i detaljerna i kontakten med den privatägda vårdproducenten. 
 
Vårdavtalet med den privata producenten i Simrishamn innebär en 
kostnadsreduktion för regionen och det är beställarens bedömning att detta kan 
kopieras i andra vårdavtal, även med producenter i egen regi. Ägarförhållandena 
anses inte vara det viktigaste i sig, det är snarare förmågan att genom effektiva 
och genomtänkta arbetssätt maximera resursutnyttjandet som skapar 
kostnadsreducerande effekter.   
 
Granskningen visar också att organisationen med det tydligare uppdraget uppnår 
ett starkare genomslag i personalens medvetenhet om det beställda uppdraget. Det 
finns därmed starka skäl att anta att Simrishamns sjukhus har en högre 
effektivitet, i relation till uppdraget, än lasarettet i Ystad. Denna skillnad i 
effektivitet sammanhänger med uppdragets tydlighet. Med ett tydligt uppdrag ges 
en plattform för ledarskapet inom en organisation. En svaghet i styrningen av 



  43  
   
   
   

 
verksamheten i egen regi är alltså att uppdraget för ledningsorganisationen är så 
pass otydligt att deras eget mandat att leda verksamheten i en bestämd riktning 
blir oklart. Utvärderarna tillägger att det självklart också är en rad andra faktorer 
som avgör ledningens förmåga att leda men att sambandet med uppdragets 
tydlighet är lätt att iaktta i det enskilda fallet och har en så stark prägel av allmän 
rimlighet att det bör lyftas fram. 
 
Vid sidan av avtalens uppdragsformuleringar har distriktsnämnden valt att arbeta 
med balanserade styrkort för att styra respektive producents verksamhet med 
avseende på kvalitet, utveckling och uppföljning. Utvärderarna har inte prövat om 
balanserade styrkort är en effektiv väg för styrning, men anser att man generellt 
kan säga att denna uppföljningsmetod kräver att styrkorten bryts ner och 
preciseras inom verksamheten för att över huvud taget ge några styreffekter. 
Utvärderarna konstaterar att man i Ystad ännu inte börjat använda styrkort i 
verksamheten. I Simrishamn däremot ingår beställarens "Startkort 2001" som en 
naturlig del i åtagandet och det har också använts för att bryta ner och förtydliga 
åtagandet. 
 
Konkurrensprogrammets mål var att uppnå ökad effektivitet genom att skapa 
incitament för verksamhetsutveckling och förändring av alla verksamheter som 
drivs eller finansieras av Region Skåne. Utvärderarna anser att det ännu är för 
tidigt att dra några definitiva slutsatser om hur verksamhetens kvalitet har 
påverkats av att sjukhuset i Simrishamn nu drivs av en ny huvudman. Man har 
dock inte kunnat finna något som indikerar att verksamheten har försämrats. Helt 
klart är dock att verksamheten i dag bedrivs till en lägre kostnad än tidigare. Det 
är därför rimligt att anta att konkurrensprogrammet, via konkurrensutsättning av 
sjukhuset i Simrishamn, har medfört effektiviseringar vid sjukhuset. 
 
Utvärderarna föreslår att sjukhuset i Ystad i olika avseenden ges förutsättningar 
av motsvarande slag som sjukhuset i Simrishamn. Avtalet mellan sjukhuset i 
Simrishamn innehåller incitament för sjukhuset att kvalitativt utveckla och 
ekonomiskt effektivisera verksamheten. Det ekonomiska tillägg (max 2%) som 
sjukhuset kan erhålla från beställaren baseras på hur väl fyra av styrkortets 
parametrar uppfylls. Exempelvis ger kortare väntetider för patienterna samt en 
högre andel patienter som inte behöver remitteras vidare ökad ersättning. 
Ytterligare ett exempel är sjukhusets avtalade rätt att aktivt påverka intäktssidan 
genom att bedriva vård i sjukhuset på uppdrag av andra aktörer än Ystad-
Österlens distriktsnämnd. Lasarettets avtal innehåller inte motsvarande 
incitament. Utvärderarna föreslår mot denna bakgrund att avtalet i framtiden 
utformas så att incitament skapas för verksamhetsutveckling och förändring vid 
lasarettet i Ystad.  
 
En ytterligare skillnad är att Simrishamns sjukhus har ett femårskontrakt medan 
avtalet för lasarettet i Ystad bara löper på ett år. Utvärderarna anser att det för en 
verksamhet som omsätter 500 miljoner per år och som är av en komplex natur 
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vore naturligt, för såväl beställare som producent, att eftersträva ett mer 
långsiktigt kontrakt. 
 
Utvärderarnas rapport ger en bild av att det är två olika kulturer för styrning som 
tillämpas inom distriktet trots att det är samma nämnd som är beställare i 
förhållande till de två produktionsenheterna. Detta illustrerar att beställarnas 
agerande och ambition att styra i viss utsträckning handlar mer om 
förhållningssätt än om kunskap och tillgång till lämpliga metoder och verktyg. Ett 
tydligt exempel på detta lyfts fram beträffande tidpunkten för att skriva under 
avtalet med producenten. Utvärderarna anser att det är anmärkningsvärt att avtalet 
mellan distriktsnämnden och lasarettet i Ystad skrevs under först när nästan halva 
avtalsperioden hade passerat. Det innebär att lasarettet bedrev verksamhet i över 
fem månader utan att något skriftligt avtal med beställaren förelåg. Utvärderarna 
föreslår att avtal alltid tecknas innan verksamhetsåret inleds. 
 
Beträffande styrning med hjälp av koppling till det medicinska programarbetet 
pekar utvärderarna på att beställaren har möjlighet att ge styrsignaler som står i 
samklang med det medicinska utvecklingsarbetet. För att detta skall vara möjligt 
måste beställaren utveckla styrningen i en kontinuerlig dialog med den 
medicinska professionen. En möjlighet är att det medicinska programarbetet 
kopplas närmare till styrprocessen. Det innehåller två viktiga beståndsdelar för 
styrning av kvalitet, dels en ansats till prioritering i form av riktlinjer, dels en 
kvalitetssäkring i form av vårdprogram.  
 
Det medicinska programarbetet kan, enligt utvärderarna, utgöra en gemensam 
arena för beställare och producenter. Uppdraget blir att skapa och förvalta en 
gemensam kunskapsbank. I samband med beställning/upphandling kan både 
beställare och producenter hämta väsentlig information om prioriterade delar av 
upphandlingen. Denna information, som är en delmängd av den samlade 
informationen, hanteras därefter i styrdialogen.  
 
Utvärderarna presenterar en modell för kopplingen mellan programarbete och 
styrprocess. Den beskrivs på följande sätt:  
 
(ev. figur från sid 18 om någon kan sätta in den i manuset)  
 
"Beställaren uttrycker i sin beställning/anbudsförfrågan vad som är önskvärt att uppnå med de 
aktuella vårdinsatserna. Det som är önskvärt att uppnå kan uttryckas som mål, vilka beskriver de 
värden som skall skapas för samhället och brukarna. Exempel på denna typ av mål är bra 
behandlingsresultat, trygghet, tillgänglighet etc. Målen är således ej "nivåsatta" men kan ändå 
preciseras ytterligare och anpassas till olika patient-/diagnosgrupper. Sjukhuset/kliniken bearbetar 
målet genom att skapa ett kvalitetssystem där de mest väsentliga arbetssätten beskrivs och säkras. 
Med hjälp av denna beskrivning kan sjukhuset/kliniken formulera ett åtagande (lämna anbud) till 
beställaren. Med kvalitetssystemet som underlag kan beställaren och sjukhuset/kliniken föra en 
initierad dialog om åtagandenas nivå och trovärdighet.  
 
Genom att förbättrade resultat sammanhänger med medicinsk utveckling och medarbetarnas 
kompetensutveckling och dessutom ger konkurrensfördelar i beställningen skapas starka 
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incitament för medicinsk utveckling i styrsystemet. Vidare skapas en grund för personlig 
utveckling som är kopplad till resultat och en möjlighet att analysera och förbättra 
resursutnyttjandet inom organisationen." 
 
Vid utvärderingen av vad som hänt i praktiken när det gäller medicinskt 
programarbete i Region Skåne konstaterar utvärderarna att det ännu inte hänt så 
mycket. De tillfrågade ordförandena i programgrupperna har gett uttryck för att de 
ser både möjligheter och svårigheter med det arbetssätt man valt. Styrkan i detta 
arbetssätt upplevs framför allt ligga i att den dialog som skapar ökade kontakter 
mellan olika aktörer, breddar kunskaperna och öppnar vägar till ett fruktbart 
nytänkande. Effekten av det kan vara större säkerhet i vårdbeställningar. 
Svagheten upplevs ligga i tidaspekten - det är ett långsamt arbete grupperna har 
framför sig och man uppfattar att det finns en risk för att möda som läggs ned på 
programarbete skulle ge större effekter om den kom till nytta i annan form. 
 
Utvärderarna föreslår att en klarare koppling görs mellan programarbete och 
styrning. Det skulle vitalisera programarbetet och bidra till en nödvändig dialog 
mellan regionledning och profession. Den situation som nu råder skapar en 
bristande ändamålsenlighet i arbetet med medicinska program. En möjlighet att 
komma vidare är enligt utvärderarna att dra nytta av Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer och de medicinska programarbeten som utförs i andra landsting. Det bör 
vara möjligt att utveckla anbudsunderlagen så att denna koppling utvecklas 
successivt och ger stimulans åt det egna programarbetet. 
 
Utvärderingsprocess och förslag till förbättringar av beställar-utförarmodellen 
Landstinget Gävleborg införde en beställar-utförarmodell år 1994. Modellen, med 
fyra lokala beställare, ansågs inom landstinget vara rätt tänkt men utvecklingen av 
styrsystemet och framför allt av nyckelaktörernas attityd och tillit till systemet har 
inte varit tillfredsställande. Mot denna bakgrund tillsatte Landstinget Gävleborg 
under hösten 1999 en parlamentarisk kommitté med uppgift att göra en samlad 
utvärdering av landstingets styrorganisation samt att presentera förslag till 
förbättringar. I uppdraget klargjordes att en återgång till en anslagsmodell inte var 
aktuell. Förslaget till utveckling av styrsystemet skulle bygga på kunskap och 
erfarenheter av beställar-utförarsystem såväl från det egna landstinget som från 
andra organisationer med likartad styrning. Intervjuer har genomförts med ett 60-
tal politiker, förvaltningschefer och andra nyckelpersoner i det egna landstinget. 
Med detta som underlag har sedan erfarenheter samlats in från andra landsting i 
Sverige och från andra länder som har erfarenhet av beställar-utförarsystem. 
 
I detta sammanhang kommer några av de erfarenheter som framkommit i 
Gävleborgarnas utredning att redovisas eftersom de kan vara till nytta för 
utvecklingen av beställarfunktionen även i andra landsting. 
 
Erfarenheterna från det egna systemet i Gävleborg visade att utveckling och 
förstärkning av demokratin skett genom ökad politisk närhet till och förankring 
hos befolkningen bl.a. genom ökade kontakter med kommunerna och med 
patientorganisationer och andra intresseorganisationer. Hälso- och 
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sjukvårdsnämnderna har fått en tydligare roll som befolkningsföreträdare och 
tillfört bl.a. ett patientperspektiv till landstingets styrsystem där tidigare 
produktionsperspektivet varit dominerande. Samtidigt redovisar utredningen att 
beställarorganisationen haft en låg legitimitet i förhållande till producenterna. 
Förväntade förändringar inom produktionen som en konsekvens av 
vårdöverenskommelser har inte uppnåtts. Personalens motivation att bidra till 
förändringar har begränsats  bl.a. av tveksam ledningsförmåga och tvära kast i 
förändringar och besparingar. 
 
Nämndernas behovsanalys har fått begränsat genomslag i resurs- och 
prioriteringsdialogen med fullmäktige. Beställarkanslierna har varit för små och 
därigenom inte kunnat bygga upp den kompetens som uppdraget kräver. När det 
gäller avtalsdialogen anser man ändå att denna i högre grad än tidigare har inslag 
av kvalitetsdialog.  
 
Entreprenadavtal inom alla nämnder visar tydligare krav på resultat och kvalitet. 
Man kallar det för "skarpt läge" dvs. juridiskt bindande avtal. Dessa anses fungera 
bäst med ökad tydlighet i mål, priser och krav. När det gäller avtalen med de egna 
producenterna konstaterar utredarna att reglerna för modelen inte fungerar. 
Vårdöverenskommelserna bedöms över lag inte ha någon styreffekt. Innehållet i 
vårdöverenskommelserna har svårt att omsättas i de olika verksamheternas planer 
och budgetar. Nämndernas prioriteringar "fastnar" på sjukhusnivå. 
Landstingsstyrelsen har beviljat täckning av underskott till sjukhus. 
Det finns ingen riktig prissättning. Man vet inte om man betalar för mycket för det 
man får. Grundläggande villkor för fungerande överenskommelser är att 
uppföljning och utvärdering görs regelbundet samt att sanktionsmöjligheter finns 
och utnyttjas. Här finns brister i dagens system.    
 
När det gäller lojaliteten från involverade aktörer mot vårdavtal och 
överenskommelser som tecknats konstaterar utredarna att denna är/har varit 
sviktande på många håll i landet. De flesta landsting har erfarenhet av att 
landstingsstyrelse/fullmäktige täcker underskott i produktionen vid årets slut. 
Detta räknar producenterna med redan vid ingången av avtalsperioden. 
Styrsystemets legitimitet undermineras därmed totalt. Beställarna har då ingen 
möjlighet att påverka effektiviseringsarbetet och gjorda prioriteringar får litet eller 
inget genomslag. 
 
Utredningen pekar också på att produktionen tenderar att alltmer decentraliseras 
och att flera landsting bolagiserar och konkurrensutsätter sjukhus, primärvård och 
försörjningsverksamheter. Landstingen är inte längre ensamma ägare av 
produktionen. Strukturfrågorna måste då hanteras på ett annat sätt. 
Produktionsstyrelse i landstinget med ägaransvar kan fungera enbart för den egna 
verksamheten. Beställaren däremot täcker hela produktionen. 
 
Entreprenörer som ingår i större företag har styrelser som måste ta ett ägaransvar 
för produktionens struktur, kvalitet, effektivitet mm. Landstinget har naturligtvis 



  47  
   
   
   

 
också ett ägaransvar som måste vila på de vårdavtal - överenskommelser som 
tecknas med kunderna/beställarnämnderna. Rollen måste renodlas och inte 
konkurrera med landstingets övergripande roll för hälso- och sjukvården ur ett 
befolknings- och patientperspektiv. 
 
Utredarna konstaterar också att de i Sverige, Storbritannien och USA kunnat 
iaktta en trend i riktning mot större beställarkanslier. Denna utveckling 
sammanhänger med behovet av att bygga upp kanslier med tillräcklig kompetens 
för att kunna hantera hela den avancerade process som beställarfunktionen har att 
genomföra. I Sverige finns exempel på att landsting har gemensamma 
beställarkanslier för flera "beställarnämnder". Utredarna konstaterar också att det 
genomgående i landstingen är brist på uppföljning och utvärdering av både 
beställarfunktionens och produktionens resultat. Man konstaterar att några 
landsting har infört system med fleråriga avtal med begränsade årliga justeringar. 
Detta har bidragit till att skapa bättre utrymme för uppföljning och utvärdering 
eftersom den tid som läggs ned på utformning av årliga avtal minskar  
 
När det gäller lärdomar från andra länder redovisas att Kanada har ett väl 
utvecklat beställar-utförarsystem med delstaten som beställare och privata 
vårdgivare som producenter. Tydliga roller och skarpt läge. Inga tilläggsanslag i 
efterhand, kontrakten gäller.  
 
Det finns också väl utvecklade system (IT-baserade) för rapportering av utförda 
sjukvårdstjänster, med inbyggda kontrollsystem som syftar till att förhindra fusk, 
onödig kostnadsutveckling och övervård. Mycket effektiv uppföljning av läkarnas 
produktion och ersättningskrav. Uppföljning och utvärdering utifrån befolknings- 
och patientperspektiven genomförs av tredje part dvs. ej beställare eller producent 
utan fristående institut. Det ger hög legitimitet i resultaten. 
 
Utredarna pekar också på att det finns intressanta erfarenheter att hämta från 
Health Maintenance Organisations (HMO) i USA. En  HMO beställer vård hos 
många producenter. Producenterna har många HMO:s som kunder. Detta är 
naturligt och producenterna måste anpassa sig till respektive kunds önskemål. 
HMO har stora administrativa enheter med hög kompetens. Det finns medicinsk 
kompetens för att kunna ställa rätta krav på producenterna och för att rätt kunna 
tolka uppföljnings- och utvärderingsresultat. Genomgående görs satsningar på 
uppföljning och utvärdering inom alla områden t ex produktivitet, kvalitet 
effektivitet, patientnytta, kostnader, jämförelser mellan vårdgivare.        
 
Utredarna från Landstinget Gävleborg anser att erfarenheterna från andra (både av 
sådant som fungerar och av sådant som inte fungerar) visar: 
 
- att det kan blir framgångsrikt med beställarstyrning 
- att det är en successiv lärprocess 
- att det tar tid  
- att det kräver engagemang, tålmodighet och lojalitet till systemet. 
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Utredarna lyfter också fram betydelsen av att utveckla former för fungerande 
dialog mellan de olika aktörerna. Det handlar om 
 
- Prioriteringsdialog mellan finansiären och beställarna 
- Avtalsdialog mellan beställare och producent 
- Effektiviseringsdialog mellan ägare och producent 
 
Utredarna lyfter också fram behovet av hög kompetens hos beställarkansliet, av 
klarhet i rollfördelningen inom landstinget och av spelregler som skapar och 
upprätthåller respekt och legitimitet för beställarnas uppgift.        
   
Beställarstaberna - Uppdrag, organisation och bemanning 
Stockholms läns landsting har ända sedan början av 1990-talet arbetet med ett 
beställar-utförarkoncept. Innehåll och organisation har förändrats över tiden och 
under senare år har allt större delar av verksamheten, både inom primärvården och 
sjukhusvården konkurrensutsatts. Beställningarna sköts av de sex 
sjukvårdsstyrelserna. Under år 2001 har Landstingsrevisorerna genomfört en 
utvärdering av beställarstaberna och deras uppdrag, organisation och bemanning. 
Studien har gjorts genom intervjuer och dokumentstudier. 
 
Landstingsrevisorerna gör bedömningen att det saknas ett tydligt, fastställt 
beställaruppdrag. Vare sig landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen eller Hälso- 
och sjukvårdsnämnden (HSN) har definierat en övergripande och enhetlig 
beskrivning av beställaruppdraget inom Hälso- och sjukvården i SLL. De olika 
sjukvårdsstyrelserna har, var för sig, utvecklat sin egen beskrivning av uppdraget 
och beställarrollen. Alla har utvecklat olika organisationsformer, arbetsformer och 
kompetenssammansättningar. Bland dessa har revisorerna funnit goda exempel, 
bl.a. när det gäller former för behovsbedömning och former för att stimulera 
samarbete med kommun och andra berörda myndigheter. Det har dock, enligt 
revisorerna, inte skett någon tydlig och systematisk bedömning av befintlig 
respektive önskvärd kompetens för beställaruppdraget i den nya organisation som 
infördes år 1999. I samband med denna organisationsförändring skildes beställar- 
och finansieringsuppdraget helt. Tidigare låg även driftsansvar för primärvård, 
psykiatri och geriatrik på sjukvårdsområdena.  
 
Revisorerna anser att beställarnas verksamhet har sin tyngdpunkt på upphandling 
och kravställande, medan behovsanalys, prioriteringar, uppföljning och 
utvärderingar är mindre väl utvecklade delar av beställararbetet. Revisorerna 
uppfattar detta som ett kvarlevande planerarperspektiv i beställarorganisationen. 
 
En genomgående uppfattning inom beställarorganisationen är att analyser av 
befolkningens behov av hälso- och sjukvård är ett eftersatt område. Enligt de 
intervjuades egna uppgifter ägnas cirka 10 procent av arbetstiden inom 
sjukvårdsområdena åt behovsanalyser ( cirka hälften av tiden bedöms gå till 
upphandlingsarbete och cirka 20 procent till uppföljning) och den egna 
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bedömningen är att man inte har utvecklat erforderlig kompetens i detta avseende. 
Vid intervjuerna har också framkommit att det finns en insikt vid beställarstaberna 
om betydelsen av uppföljning och utvärdering, dvs. att ingångna avtal och 
vårdöverenskommelser ska följas upp och utvärderas. De intervjuade medger 
samtidigt självkritiskt att uppföljningen inte fungerar tillfredsställande och att det i 
än mindre utsträckning förekommer någon utvecklingsfrämjande utvärdering. 
Orsaken till detta uppges i första hand vara tidsbrist, inte brist på kompetens. 
 
Revisorerna kommenterar detta på följande sätt: 
 
"Det är svårt att se ett framgångsrikt beställararbete om det varken finns tid eller utvecklade 
metoder för uppföljning av utförarnas insatser. Den uppföljning som förekommer handlar i 
huvudsak om ekonomiskt utfall, samt antalet prestationer. Den uppföljning som redovisas till HSN 
respektive landstingsstyrelse hamnar i huvudsak på en övergripande nivå och är relaterad till 
beställarbudgetens vårdgrensvisa redovisning. I övrigt är det svårt att se någon systematisk eller 
gemensam modell för att följa upp kvalitet, patientnytta mm per utförare. 
 
Detta innebär att det inte sker någon egentlig utvärdering av de olika utförarna; varken någon 
egentlig uppföljning mot avtal eller någon utvärderande jämförelse mellan olika utförare. Därmed 
försvinner mycket av den dynamik som skulle vara möjlig med ett flertal utförare. Rent teoretiskt 
skulle en sådan mångfald av utförare ge beställaren möjlighet att utvärdera och jämföra de olika 
utförarna när det gäller effektivitet, kvalitet, tillgänglighet, patienttillfredsställelse mm. Varken 
denna granskning eller andra aktuella studier har dock visat några nämnvärda erfarenheter i detta 
avseende."   
 
Revisorerna lyfter fram ett antal förbättringsområden. Samtidigt konstateras att 
HSN-staben har påbörjat ett arbete med att skapa ett gemensamt agerande och en 
gemensam struktur för beställarorganisationens arbete. Detta sker dels i form av 
Beställarforum för politiker och tjänstemän, dels i form av en gemensam struktur 
för verksamhetsutveckling, den så kallade Hampus-modellen. 
 
Hampusmodellen utarbetas på uppdrag av Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 
(HSLG), som består av direktören vid HSN och sjukvårdsområdenas direktörer. 
Utvecklingen av Hampusmodellen syftar till att i samverkan mellan HSN och 
sjukvårdsområdena styra utbudet av hälso- och sjukvård på kort och lång sikt 
utifrån befolkningens behov och förväntningar samt inom givna ramar, t ex etiska, 
juridiska och ekonomiska ramar. 
 
Beställarforum är ett utvecklingsprojekt för att stärka utveckling av kunnande och 
värdegemenskap i beställarfunktionen. Beställarforum har också som mål att 
fungera som en arena för utveckling inom beställarorganisationen. Vid sju olika 
forum har deltagarna träffats för att ta del av erfarenheter från den egna 
organisationen, få kunskap om olika metoder och styrinstrument i beställararbetet 
samt ta del av erfarenheter utifrån. Den "Beställarcykel" som tagits fram av 
Beställarnätverket för landstingen har varit inspirationskälla för Beställarforums 
program. 
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I landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2002 uppdras åt landstingsstyrelsen 
att, efter samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden redovisa hur 
beställarstyrningen skall utvecklas. Landstingsfullmäktige anger bl.a. att 
beställarrollen skall utvecklas mot en professionell upphandlare av hälso- och 
sjukvård. Vidare anges bl.a. följande krav: 
 
- Beställarna måste ha kunskap om vårdbehoven hos befolkningen och hur de ska 

tillfredsställas. 
 
- Arbetet med att kvalitetssäkra och utvärdera verksamheter, metoder och behandlingar måste 

accentueras under kommande år. 
  
- Uppföljningen av den beställda vården måste stärkas. Dialogen mellan parterna är en viktig 

del av uppföljningsinstrumentet. Patienternas och deras anhörigas synpunkter måste beaktas 
liksom patientnämndens och patientombudsmännens rapporter och erfarenheter. Medicinska 
revisioner bör användas i större utsträckning. Kontinuerliga uppföljningar under avtalets gång, 
med fokus på innehåll och kvalitet enligt framtagna och överenskomna mått, förstärker 
beställarrollen och skapar tydlighet mellan beställare och utförare. Om verksamheter som inte 
kan leverera service med tillräckligt hög kvalitet ej ges fortsatt förtroende kan också 
medborgarna uppleva systemet som trovärdigt. 

 
I dokumentet "Beställarplan och budget 2001-2004" behandlas också styrfrågorna. 
Där redovisas det utvecklingsarbete som pågår för att utveckla olika verktyg och 
mekanismer för beställarnas styrning i förhållande till interna och externa 
producenter. Man konstaterar att det krävs olika metoder i olika situationer och 
för olika verksamhetsområden. I praktiken handlar det om att tillämpa flera 
metoder i kombination för att kunna påverka och förändra utvecklingen. Följande 
exempel lyfts fram:  
 
- Utbudsstyrning. 
 
- Styrning genom samverkan och partnerskap; arenor för dialog skapas. 
 
- Ekonomistyrning; t ex ersättning per prestation, DRG-erstättning, kapitation, fast/rörlig 

ersättning, totalkostnadskontroll, patientavgifter. 
 
- Avtalsstyrning; t ex vårdavtal/överenskommelser som reglerar relationen mellan beställare 

och utförare.  
 
- Regelstyrning; t ex spelregler, direktiv, föreskrifter.  
 
- Kunskapsstyrning, lärande; t ex för resultat/effekter, behandlingsmetoder, medicinteknisk 

utveckling, medicinskt programarbete. 
 
- Styrning med uppföljning; t ex ersättning för uppnådda kvalitetsmål för t ex medicinsk och 

patientupplevd kvalitet, medicinsk revision, organisationsgranskning. 
 
- Styrning med värderingar 
 
- Styrning via kommunikation/information för påverkan av förväntningar och attityder till och i 

vården. 
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I kommentarerna till dessa punkter framhålls bl.a. att övergången från den 
hierarkiska organisationen och dess arbetssätt kännetecknas av att man dels söker 
nya former att verka i som bättre svarar mot omvärldens krav, dels söker ett nytt 
sätt att förhålla sig till såväl befolkningsperspektivet som patienter och andra 
aktörer inom vården. Det senare handlar då om samspels- och samarbetsfrågor. 
 
Inom ramen för det Medicinska Programarbetet pågår arbete med att ta fram 
evidensbaserade medicinska riktlinjer för ett flertal stora diagnosgrupper. Dessa 
riktlinjer ger underlag för att i kommande avtal och överenskommelser definiera 
krav på vårdens innehåll, mål för vård och behandling samt mått att mäta 
kvaliteten med och långsiktigt följa upp hälsoeffekterna med. Riktlinjerna 
kommer också att tjäna som underlag för framtagande av vårdprogram och 
protokoll som stöd för evidensbaserade beslut i vården av enskilda patienter. 
 
Arbetet med att ta fram kunskap och beställarstrategier beskrivs på följande sätt i 
Beställarplanen: 
 
"För de behovsgrupper/sjukdomsgrupper där det finns anledning befara att insatserna inte möter 
behoven tillräckligt eller på rätt sätt, utarbetas sammanhängande beställarstrategier som följer de 
olika stegen i beställarnas modell för verksamhetsutveckling (HAMPUS-modellen). I det arbetet är 
det väsentligt att följa de olika stegen med underlag från behovsbeskrivningar, medicinskt 
programarbete, kvalitetsuppföljning m.m. 
 
Som en del i "styrfilosofin" har under det senaste året sjukvårdsområdena genomfört 
behovsbeskrivningar inom sju områden. Arbetet har resulterat i metodutveckling inom 
behovsanalysarbetet samt kännedom om behovsläget inom de studerade områdena. Den direkta 
och konkreta nyttan har hitintills varit begränsad eftersom nästa fas i arbetet är att tillsammans 
med berörda aktörer utveckla lösningar på funna problem. Erfarenheter och värden har tillkommit 
genom att behovsarbetet i stora delar bedrivits som lärprocesser, där patientföreträdare, 
vårdkunniga, kommuner, samhällsmedicin m.fl. varit delaktiga, dvs. lärarenor har skapats. 
 
Parallellt har arbete med medicinskt programarbete och upphandling av akutsjukvård pågått. Det 
har blivit allt tydligare att arbete med behovsanalys, programarbete och upphandling måste 
integreras. Frågan har rests på vilket sätt de två förra kan bidra till en bra beställning/avtal. Bra i 
meningen att både bistå med relevant underlag för beställning samt medverka till 
verksamhetsutveckling inom vården. I arbetet ingår också att utveckla former för att definiera 
beställningarna tillsammans med vårdgivarna och engagera dem i ett tidigt skede i processen."   
 
Redovisningen av revisorernas synpunkter och av Beställarplanens beskrivningar 
kan ge en delvis splittrad bild. Uppenbarligen återstår ett stort antal frågor som 
söker sin lösning. Samtidigt kan man konstatera, av det som redovisats här och av 
andra beskrivningar i  Beställarplanen, att omfattande utvecklingsarbete pågår 
både inom landstinget och i samarbete med bl.a. KI och Handelshögskolan. 
Utmaningen ligger i att förmå hålla samman alla dessa aktiviteter på ett sätt som 
leder till att resultaten kommer till praktisk användning i beställarnas styrning av 
vården. 
 
Revisorernas bild av läget är att:  
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"Även om Stockholmsmodellen funnits under snart ett decennium ger vår granskning en bild av att 
det är först nu som denna styrning börjar tillämpas fullt ut. Ändå finns det en osäkerhet om hur 
beställarrollen ska utövas, bl.a. när det gäller hur komplexa "sjukvårdstjänster" kan föreskrivas och 
regleras i avtal." 
 
Styrning av vårdproduktionen i Stockholm 
Olofssons konsultrapport om styrningen av vårdproduktionen (Olofsson 2001) har 
berörts tidigare i denna rapport. I detta sammanhang kommer ytterligare några 
centrala resonemang om faktorer, som är väsentliga för att öka styrbarheten, att 
lyftas fram. Det handlar dels om betydelsen av en tydlig ägarstyrning dels om hur 
beställarstyrningen skulle kunna utvecklas. 
 
Olofsson har utgångspunkten att beställarrollen är den naturliga politikerrollen 
men konstaterar samtidigt att det också är nödvändigt att tillgodose behovet av en 
lämplig utförarstruktur, inte minst avseende akutsjukvården. I den situationen 
måste den politiska organisationen åta sig ett ägaransvar. I ägaransvaret ingår, 
enligt Olofsson: 
 
- "Grundläggande strukturbeslut 
- Etablering 
- Försäljning 
- Ägarstyrning 
- Skapa förutsättning för ett starkt ledarskap i organisationen 
 
Även beställarrollen leder naturligt till strukturförändringar men det är i slutänden ett ägarbeslut att 
lägga ner eller nyetablera ett sjukhus. Försäljning av ett sjukhus är naturligtvis ytterst en ägarfråga 
även om ägaren mycket väl kan uppdra åt styrelsen för sjukhuset att genomföra försäljningen.  
 
Ägarstyrning handlar om att ge tydliga ägardirektiv om inte bara avkastning utan förväntad 
inriktning och omfattning av verksamheten. Det handlar också om att utse en styrelse och genom 
bolagsstämman ta ställning till dess fortsatta mandat. 
 
Genom att agera genom ägardirektiv och skapa ett tydligt uppdrag till organisationen skapas 
förutsättningar för ett lika tydligt och därigenom starkt ledarskap utan vilket ingen organisation 
kan fungera bra. Ett väl förankrat och tydligt uppdrag nedbrutet genom organisationen skapar 
förutsättningar för delaktighet och motivation.  
 
Styrningen av en landstingsägd producerande enhet anser vi bör utövas genom tre typer av 
styrning; beställarstyrning, ägarstyrning samt styrning i form av konkurrens om kontraktsvolymer 
och valfrihetspatienter."  
 
 
(ev figur från sid 5 i Olofssons rapport) 
 
De konkreta förslag som Olofsson lägger fram har vi valt att inte ytterligare gå in 
på i detta sammanhang eftersom denna rapport i första hand handlar om hur 
beställarstyrningen skall kunna utvecklas. 
 
När det gäller beställarstyrningen slår Olofsson fast att beställaren är såväl 
medborgarens som patientens företrädare och har till uppgift att se till: 
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- att man som patient får den vård man har behov av  
- att de tilldelade skattemedlen används optimalt. 
 
Detta förväntas man göra genom 
 
- Beställning/entreprenadupphandling 
- Prioritering 
- Kvalitetskrav 
 
Olofsson beskriver vidare följande krav på och uppgifter för beställaren: 
 
"Beställaren förväntas ha kunskaper om befolkningens nuvarande och prognostiserade 
hälsotillstånd. Ansvaret faller på beställaren att initiera åtgärder med anledning av medborgarnas 
hälsa. Beställaren bör därför ha ett incitament att initiera och driva aktiviteter såsom t ex "beställa 
samverkan" mellan olika vårdgivare, när detta är aktuellt. Inom ramen för beställarens ansvar ingår 
även att försäkra sig om att den vård som finansieras av allmänna medel lever upp till de krav som 
man kommit överens om skall gälla. 
 
Beställaren förväntas också beställa den vård som pengarna räcker till utifrån de prioriteringar som 
man på nationell och regional nivå är överens om. Beställaren måste följaktligen också vara den 
som slår larm om medlen inte räcker. Det är det ovan beskrivna som utgör beställarstyrning. 
 
Utveckling av en aktiv, professionell beställarroll medför 
 
- Möjligheter att genom aktivt beställararbete skapa förutsättningar för strukturförändring 
 
- Möjligheter att genom följsamhet till patienternas preferenser och genom aktiv uppföljning av 

kvalitet skapa förbättrad servicekvalitet. 
 
- Möjligheter att genom medicinsk kompetenshöjning i beställarorganisationen och aktiv 

samverkan med professionen utveckla en effektmåttutveckling baserad på 
 
- Evidensbaserad sjukvård. 
 
Beställarens huvudsakliga styrinstrument utgörs av avtal och de i avtalen framförhandlade 
ersättningsparametrarna." 
 
Olofsson lyfter fram ersättningssystemens betydelse för styrningen och efterlyser 
ett mer aktivt arbete från beställarna när det gäller att konstruera ersättningssystem 
som bättre än de system som vanligen används i dag (t ex DRG) differentierar för 
skillnader i vårdtyngd, stimulerar till att vården styrs till lägsta effektiva 
omhändertagandenivå, relaterar till vårdkedjor eller hela omhändertagandet för 
kronikergrupper. Ett antal olika avtal och ersättningsformer skulle kunna skapa 
intressant kunskap om hur ersättningssystemen påverkar beteendet i produktionen 
men också hos beställaren. 
 
Olofsson behandlar också frågan om samverkan mellan beställare och producent. 
Han påpekar att den finns en utbredd vanföreställning att ett dåligt samarbete 
skulle bero på införande av ökad självständighet i produktionen och ökat 
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marknadsinslag. Det är, enligt Olofsson, snarare tvärt om. Det är bristen på 
seriositet i systemet som skapar beteenden som i en reell marknadssituation skulle 
vara förödande för aktörerna. Om inte såväl beställare som producent besjälas av 
att göra sitt yttersta för att tillgodose patienternas behov, och inser att för att 
lyckas fullt ut i detta uppdrag måste man samarbeta, riskerar vi att kraft och 
engagemang i stället ägnas åt att försöka förflytta Svarte-Petter till motparten. 
 
Här redovisas den beskrivning som Olofsson ger av områden som är viktiga att 
diskutera och utveckla för en bättre samverkan mellan beställare och producent: 
 
- "Det måste finnas en realism i beställningarna. Beställningarna får inte ge intryck av att man 

undviker ett ansvar för patienterna och för den producerande motparten. 
 
- Beställaren måste utgå från behovet, sedan utifrån givna finansiella resurser göra realistiska 

prioriteringar och fördelningar mellan producenterna, där prisfördelar, med beaktande av 
valfriheten, måste få slå igenom. 

 
- Ledningssystemet, och utkrävande av ansvar i produktionen måste vara sådant att det 

premierar kundorientering och samarbete med beställaren lika högt som ett bra ekonomiskt 
resultat. 

 
- Ersättningssystemen måste i ökad utsträckning bli effektrelaterade och bygga på 

evidensbaserad medicin.  
 
- Investeringar måste i ökad utsträckning bygga på affärsmässiga kalkyler." 
 
Avslutningsvis gör Olofsson en värdering av dagsläget i Stockholms läns 
landsting när det gäller beställarstyrningen samt förslag på lämpligt agerande för 
att förbättra beställarstyrningens effekt.  
 
"Beställarstyrningen utövas främst genom avtalen och ersättningssystemen. Vi upplever dock att 
dessa inte har utvecklats så som en modell för beställarstyrning är tänkt. Servicenivå, kvalitet, 
effektmått och långsiktig utveckling är inte tydliga i avtalen och därför inte heller föremål för 
uppföljning och förändring. Det finns inga incitament för producenterna att agera för att öka 
effektiviteten utöver vad beställningarna tillåter, arbeta med vårdkedjor eller utnyttja sig av 
evidensbaserade vårdmetoder för att öka kvaliteten för patienterna. Den politiska viljan att föra 
över mer vård till primärvården främjas inte heller av nuvarande ersättningssystem. 
 
Vi efterfrågar en högre grad av beställaraktivitet som styr utifrån pris och kvalitet. Om inte 
volymerna styrs utifrån dessa parametrar kommer styrningseffekterna att bli verkningslösa. 
 
Beställarna har en central roll för att skapa marknadskonkurrens på hälso- och 
sjukvårdsmarknaden i Stockholm. Genom upphandling av vårdvolymer styr beställaren 
marknadsdynamiken. För att skapa en fungerande marknad måste villkoren för verksamheten 
likställas mellan olika aktörer. Agerar inte alla företag på lika villkor, dvs. att ägarna kräver 
ekonomiskt ansvar, att alla utifrån marknadsförutsättningar har tillgång till kapital mm, ger inte 
konkurrensen de positiva effekter som eftersträvas. 
 
En positiv utveckling vore om beställaren och  producenterna kunde enas om vilken vård den 
lokala befolkningen bör ha, vilka vårdprogram som är lämpliga, vilken tillgänglighet som är 
tillfyllest, vilka profylaktiska åtgärder man bör satsa på osv. Därefter kan beställaren göra 
upphandling i konkurrens. Beställaren är då själv klar över bilden av totalutbudet och kan förmedla 
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den till medborgare och producenter. Avtalen kan formuleras efter de överenskomna principerna 
och framför allt kan de följas upp och vara utgångspunkt för nya överenskommelser."       
 
Om det funnes en ägare - en betraktelse kring Stockholmsmodellens 
grundläggande samspelsregler 
Svalanders rapport, som i likhet med Olofssons tagits fram under år 2001 på 
uppdrag av Landstingsrevisorerna, har berörts tidigare (Svalander 2001). I 
rapporten granskas villkoren för samspel i sjukvårdens ledningsnivåer utifrån tre 
perspektiv; koncernledningsfunktionen, ägarfunktionen och samspelet mellan 
beställare och producenter. Här kommer i första hand synpunkterna på samspelet 
mellan beställare och producenter att lyftas fram. 
 
Svalander pekar inledningsvis på de stora underskotten i sjukvården i Stockholms 
läns landsting. Han lyfter sedan fram tre aspekter som är viktiga att beakta om 
man anser att det är viktigt att förbättra ekonomin, nämligen 
rationaliseringsprogram för produktionen, börja bygga vårdsystem lokalt och 
uppgradera politikerrollerna. Eftersom dessa aspekter torde vara giltiga även 
utanför Stockholm citeras här de resonemang som Svalander för. 
 
Angående rationaliseringsprogram för produktionen: 
 
"Vi vet med stor säkerhet att det finns väsentliga effektivitetsskillnader mellan sjukhusen. Det är 
troligt att det finns sådana effektivitetsskillnader också inom produktionsområdenas verksamheter 
( bl.a. primärvården). Till dess att annat har bevisats är dessa skillnader en indikation på att det 
finns en outnyttjad effektiviseringspotential. Annorlunda uttryckt, det finns resurser i vården som 
inte på bästa möjliga sätt kommer patienten till del. Det måste vara ett producentansvar att 
analysera denna potential, exempelvis genom jämförelser mellan producenter inom Stockholm och 
med producenter på annat håll. Grundat på sådana analyser kan rationaliseringsmål anpassade till 
respektive producent ställas upp - och följas upp. 
 
Att hålla i detta är en naturlig uppgift för en koncernledningsfunktion. Någon sammanhållen sådan 
finns inte.  
 
Med tanke på att flertalet producenter har en monopolliknande ställning i förhållande till sina 
huvudbeställare är det också rimligt att producenterna öppet demonstrerar att de är rimligt 
kostnadseffektiva, och om de inte kan göra detta, redovisar sina planer för att förbättra 
effektiviteten så att de så småningom kan sänka kostnaderna. Detta kommer att undanröja en 
onödig källa till ömsesidig irritation mellan beställare och producenter." 
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Angående att börja bygga vårdsystem lokalt: 
 
"Vid sidan av att höja produktivitet och kostnadseffektivitet hos enskilda producenter så är det 
genom systeminnovationer som vårdens kostnadseffektivitet totalt kan förbättras. Den andra 
funktionen är därför att bygga de lokala vårdsystemen för patienter som har behov av flera 
vårdgivare. Det handlar om att med såväl kunskap om medicinskt teoretiska förutsättningar 
(exempelvis kompetens och kapacitet hos tillgängliga vårdgivare) utveckla samarbetsmönster som 
fungerar i praktiken så att alla involverade parters intressen blir tillgodosedda. Just detta att 
organisera samspelet mellan vårdgivare ligger inte inom medicinens traditionella utvecklingssfär. 
Tvärtom, den pågående medicinska specialiseringen skapar snarare samordningsproblem som 
medicinen i sig ger små eller inga bidrag till att lösa. Man kan inte utgå från att enskilda 
producenter tar initiativet till att etablera dessa samarbetsmönster, då det inte ligger inom ramen 
för medicinens traditionella utvecklingslogik, än mindre så om vårdorganisationen bryts upp i allt 
mindre och mer självständiga vårdgivare. Decentralisering av kostnadsansvaret har uppenbara 
fördelar men det förändrar också förutsättningarna för samspel på både gott och ont. - Just i detta, 
att initiera att det konkreta samspelet förbättras och att ta ansvar för att den dialog och 
problemlösning som krävs för detta kommer till stånd, och på så vis initiera systeminnovationer, 
ligger beställarollens största möjlighet att bidra till vårdens effektivisering." 
 
Svalander fortsätter sedan diskutera politikernas två roller, som beställare av 
sjukvård och som ägare av produktionsmedlen. Han konstaterar att politikernas 
roll som beställare är okontroversiell och naturlig. Att politiker fungerar som 
ägare av landstingens vårdinrättningar är tradition men inte direkt naturligt och 
allt mer kontroversiellt. Han pekar på att den aktiva ägarrollen behöver utvecklas, 
med eller utan politiker. 
 
När det gäller beställarrollen noterar Svalander, i likhet med flera tidigare 
redovisade utvärderingar, att det tar tid att lära sig bli en bra beställare.  
 
Som exempel på den pågående inlärningsprocessen på beställarsidan hänvisar 
Svalander till Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för år 2000 där det finns en 
beskrivning över insatser för att utveckla den problemlösande och 
verksamhetsutvecklande sidan i beställararbetet. Svalander illustrerar detta med 
ett citat från budgetdokumentet. Vi väljer att använda detta citat även här. 
Understrykningarna i texten är Svalanders markeringar. 
 
"Det finns en stor potential för förbättring av kvalitet och hushållning. Dit hör bl.a. den påbörjade 
utvecklingen med behovsanalys, medicinskt programarbete, kvalitetsarbete och underlag för 
upphandling. Det krävs också att beställare och vårdgivare arbetar tillsammans i nätverk för att 
utveckla vården. …….. Avtalsstyrningen måste kompletteras med att styra med kunskap. 
värderingar, attityder samt att bygga upp förtroendefulla relationer.  
……………. 
Det har heller inte varit lätt att få genomslag för initiativ till förändringar som drivits i huvudsak 
genom upphandling av vårdtjänster. Erfarenheter från upphandlingsarbete har gett intrycket att det 
inte hjälper med en väl underbyggd behovsanalys och goda medicinska rådgivare som talar om hur 
vi bör ställa krav på anbudsgivarna. I avsaknad av ett levande samförstånd om hur vården kan 
utvecklas svarar anbudsgivarna inte på kravspecifikationen utan med hur man själv vill driva 
vården. Ofta beskriver man då hur man har arbetat redan tidigare. Det är nödvändigt att vi som 
beställare har en tydlig vision och kunskap om vilken vård vi önskar så att upphandlingen inte får 
karaktär av kameral hantering. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att det lösningsarbete som vi hitintills bedrivit inte på ett 
avgörande sätt har bidragit till att hantera de stora problemen eller minska gapen. Vi bör pröva om 
vårt hittillsvarande arbete måste kompletteras med nya synsätt, förhållningssätt och handlingssätt. 
………… 
För att göra något åt de växande gapen krävs en långsiktig planering. ….. Det vi ser i dag av 
aktiviteter räcker inte för att klara de stora problemen. För att arbeta fram förslag som löser de 
strategiska problemen krävs mer långsiktighet och kompletterande metoder och underlag. 
 
Att tänka långsiktigt får dock inte innebära att vi avstår från att göra något nu och skjuter 
problemen framför oss." 
 
Svalander anser att som övergripande deklaration lämnar dessa formuleringar inte 
mycket att önska. Ändå återstår frågorna kring hur man skall lyckas förkroppsliga 
dessa insikter. Som exempel på att sådant arbete påbörjats lyfter han fram ett 
utvecklingsprogram för planering i nätverk där man, precis som i flera andra av de 
material vi lyft fram i denna rapport, konstaterar att det inte går att hålla isär 
behovsanalys, medicinskt programarbete och upphandling. De är ömsesidigt 
beroende av varandra. Funktionerna behöver samverka men utifrån en tydlig 
ansvarsfördelning. Man slår fast att behovsanalys inte bara syftar till att ge 
underlag för prioritering utan att den också tjänar som ett underlag för 
effektivisering. Programarbete med aktiv medverkan av samtliga berörda 
vårdgivare och beställare är ett nödvändigt inslag som behöver omfatta inte bara 
kravspecifikation utan också försöksverksamheter, utbildning och 
erfarenhetsutbyte. 
 
Svalander bedömer att detta synsätt verkar stämma väl överens med hans förslag 
om att börja bygga vårdsystem lokalt. Det förutsätter dock att programarbetet inte 
bara bedrivs centralt i landstinget utan också sker i en konkret dialog med 
vårdgivare lokalt, där de innovativa lösningarna skall förverkligas. 
 
Svalander noterar också att det ibland går trögt att få med producenterna i sådant 
arbete. Allmänt sett förefaller det, enligt Svalander, som om de privata 
vårdgivarna är mer lyhörda för beställarnas önskemål än de landstingsägda. Han 
frågar sig vad det kan bero på. Han svarar själv att det kan bero på att de privata 
aktörerna kommer in nya och ser inbjudningar från beställarna som en möjlighet 
till expansion, medan för de landstingsägda sjukhusen beställarnas ambitioner 
främst ställer reducerande volymer för sjukhusen i utsikt. Om detta är fallet så 
innebär det att själva det förhållandet att sjukhusen organisatoriskt är cementerade 
för en svunnen tid, blir ett hinder för den nödvändiga utvecklingsdynamiken. 
 
Producenterna måste involveras. Hur skall då detta gå till. Svalander pekar på två 
huvudingredienser som kan bidra till att underlätta processen: 
 
- "Alldeles säkert genom att beställarna successivt stärker sin legitimitet som dialogpartners 

genom att bygga upp sin kunskap kring vårdens medicinska och organisatoriska 
förutsättningar. 

 
- Möjligen också genom att de gamla sjukhusen systematiskt bryts upp så att konserverande 

bindningar försvinner. - Kanske är det så Den Stora Upphandlingen är tänkt att fungera?" 



  58  
   
   
   

 
 
När det gäller det aktuella utvecklingsläget bedömer Svalander att beställarsidan i 
Stockholms läns landsting, HSN-stab och sjukvårdsområden, tycks vara på rätt 
väg men det finns mycket kvar. Han föreslår att man skapar ett bättre system för 
att fortlöpande följa upp hur väl beställarsidan lyckas med sin uppgift. En sådan 
uppföljning skulle göras i två huvuddimensioner - hur väl den beställda och 
levererade vården svarar mot respektive befolknings behov (innehåll och kvalitet), 
och hur man bidrar till att resursanvändningen blir effektiv. I båda avseendena rör 
det sig om såväl en kontroll- som utvecklingsdimension. 
 
Att skapa en sådan funktion är enligt, Svalander, en utmaning i sig eftersom det 
inte finns några etablerade prestationsmått eller indikatorer på bra beställare, man 
ser inga naturliga utmanare som är uppenbart bättre eller självklara förebilder och 
ingen professionell praxis. 
 
När det gäller Svalanders kommentar kring bristen på förebilder när det gäller 
beställare är det värt att notera att det faktiskt finns exempel på hur beställare i 
USA, i det fallet ofta stora företag som förhandlar om vårdkontrakt för sina 
anställdas räkning, under hela 90-talet arbetat aktivt med att försöka minska 
kostnaden för den vård de köper genom att tvinga fram ökad kvalitet och 
effektivitet hos producenterna. På internationella kvalitetskonferenser under 90-
talet har vid ett flertal tillfällen redovisats hur de genom en kombination av piska 
och morot i många fall har lyckats med detta. Piskan har i första hand varit hotet 
om att byta leverantör om inte förbättring sker. Moroten har varit samarbete för att 
utveckla nya koncept för att förbättra kvalitet och effektivitet i verksamheten och 
därmed ge mer och bättre vård för de satsade pengarna. 
 
Getting more for their dollar 
Inom ramen för projektet Styrning har inte ingått att närmare studera de 
erfarenheter av beställarfunktoner som finns i USA. Samtidigt som denna rapport 
skrivs presenteras i "Brittish Medical Journal" (BMJ 2002) en artikel som jämför 
effektiviteten i det statliga brittiska hälso- och sjukvårdssystemet (NHS) med 
sjukvårdsorganisationen Kaiser Permanente i USA. Det kan vara av intresse att 
kort redovisa resultaten av denna studie, 
 
Kaiser är en non profit HMO (Health Maintenance Organization) vars verksamhet 
omfattar drygt 6 miljoner invånare. Kaiser bedriver en integrerad verksamhet med 
ett antal sinsemellan fristående enheter. I Kalifornien, som är den enhet inom 
Kaiser som jämförts med NHS är läkarna - såväl allmänläkare som andra 
specialister - anställda men också delägare. Verksamheten bedrivs såväl vid de 
egna sjukhusen som i fristående öppenvårdsenheter samt i hemsjukvård. Liksom i 
NHS ingår bl.a. rehabilitering och förebyggande vård i Kaisers åtagande.  
 
Nittiotre procent av de som har Kaiser som vårdgivare är anslutna via sin 
arbetsgivares sjukvårdsförsäkring eller någon av de offentliga 
finansieringssystemen för äldre respektive fattiga. Det förtjänar att påpekas att 
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Kaiser inte kan vägra ansluta någon med hänvisning till tidigare sjukdom. Inte 
heller får någon uteslutas på grund av att vederbörande drabbas av en svår eller 
kronisk sjukdom. 
 
Resultaten av studien visar i korthet att, när hänsyn tagits till kostnadsjusteringar 
som gjorts för att väga in skillnader i ålderssammansättning mm bland de som 
betjänas av de två vårdsystemen, så var kostnaden per capita tämligen likartad, 
nämligen 1 764 dollar per capita för NHS och 1 951 dollar för Kaiser. Trots detta 
påvisar studien mycket stora skillnader ur ett patientperspektiv. Det handlar bl.a. 
om kortare väntetider och mer ändamålsenlig vård för patienter med diabetes och 
hjärtsjukdomar. Det kliniska resultatet vid Kaiser har i interna jämförelser i USA 
visat sig vara bättre än det amerikanska genomsnittet.  
 
I en sammanfattande analys diskuteras de centrala, bakomliggande faktorerna till 
de stora skillnaderna i de två vårdsystemen. De sammanfattas i Välfärdsföretagens 
Nyhetsbrev (Välfärdsföretagen 2002) i följande punkter: 
 
- Kaiser har lyckats betydligt bättre med att integrera olika delar av vården. Framgången 

förklaras med att ett väl fungerande partnerskap mellan läkare och administration gjort det 
möjligt att utveckla kontroll- och ansvarsmekanismer i alla delar av organisationen. 
"Kostnadskontrollen kan bygga på ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet snarare än 
artificiella budgetåtgärder." 

 
- Ett direkt resultat av den lyckade samordningen av vårdkedjorna är att man klarar sig med så 

få vårdplatser. "Det finns dessutom omfattande evidens för att korta vårdtider på sjukhus inte 
medför någon skada, utan att det snarare - med hänsyn till de risker som är förknippade med 
sjukhusvård - är till nytta för patienterna." 

 
- Förekomsten av reell konkurrens och möjligheten att välja mellan olika vårdgivare spelar stor 

roll. Den federala regeringen, delstaten och företagen är mycket tuffa köpare av vård; 
prispress och höga kvalitetskrav går hand i hand. Befolkningen har dessutom höga krav och 
tvekar inte att utnyttja sin rätt att en gång per år välja en annan HMO.  

 
- Kaiser har gjort stora investeringar i moderna och sofistikerade IT-system som framför allt tar 

sikte på att reducera den tid som läkarna måste ägna åt patientadministration. 
 
Forskarna avslutar med konstaterandet att "Konkurrens skulle kunna ha betydande effekter på 
NHS."  
 
Studien ger ingen kunskap om hur svensk hälso- och sjukvård skulle stå sig vid en 
jämförelse. Utvärderingen handlar dessutom mer om hur man har lyckats 
effektivisera produktionen än om hur beställarorganisationerna arbetar. De 
lösningar man kommit fram till för att effektivisera verksamheten tycks ju ändå ha 
stora likheter med de framgångsvägar som beställare i Sverige diskuterar och är i 
färd med att försöka genomföra. Betydelsen av beställarnas förhållningssätt 
poängteras. I det perspektivet är det troligt att det, för den fortsatta lärprocessen i 
svenska beställarorganisationer, skulle kunna finnas inspiration att hämta bland 
offentliga och privata beställare av vård i USA.  
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Beställararbete i praktiken - exempel på aktuella 
utvecklingsaktiveter för förbättrad styrning 
 
Såväl forskare som konsulter, vars resonemang och slutsatser presenterats tidigare 
i denna rapport, är överens om att ersättningssystemet är ett av de kraftfullaste 
instrumenten som beställarna har för att utöva styrning. Vilka effekter man får av 
olika ersättningssystem beror på den miljö de tillämpas i, de spelregler som i 
övrigt finns i kontrakt eller andra styrdokument och vilken verksamhet de 
tillämpas på.  
 
Kartläggning och analys av befolkningens hälsoproblem kopplat till analys av 
vilka möjligheter som står till buds för att förebygga, bota och lindra är grunden 
för beställarnas behovsbedömning. Behovsanalys, beställnings-
/upphandlingsprocess och uppföljning är viktiga element i beställarrollen.     
 
Inom ramen för Beställarnätverket för landstingen bedrivs utvecklingsaktiviteter i 
samverkan mellan landstingen. Bl.a. har en utbildningsmodell för beställare 
utvecklats. I samband med den har också ett systematiskt angreppssätt på 
beställarrollen tagits fram, den s.k. beställarcykeln (se bilaga 1). Modellen har 
vidareutvecklats, vilket redovisas nedan. 
 
Avslutningsvis redovisas i korthet aktiviteter på nationell nivå och ett par 
internationella exempel på utvecklingsmodeller för att stärka styrprocessen.  
 
Kartläggning av ersättningssystem och styrmodeller i landstingen 
 
Utveckling av olika ersättningssystem har pågått och pågår i landstingen. Inom 
ramen för Beställarnätverkets projekt Styrning har en kartläggning genomförts av 
vilka ersättningssystem som tillämpas i landstingen år 2001. Resultaten finns 
publicerade i rapporten "Ersättningsmodeller - en kartläggning inom hälso- och 
sjukvården" (Bergman och Dahlbäck 2001). Här redovisas en sammanfattning av 
rapportens resultat samt några reflektioner kring styrsystem från andra författare.  
 
Inledningsvis redovisas också vilka styr- och ledningsformer som finns i 
landstingen baserat på en undersökning från år 2000 (Bergman och Dahlbäck 
2000).  
 
Styr- och ledningsformer 
I en kartläggning av styr- och ledningsformer inom landstingen (Bergman och 
Dahlbäck 2000) redovisas att de flesta landsting har en traditionell 
förvaltningsorganisation där planer och budgetar är de dominerande 
styrdokumenten.  
 
Nio landsting av 21 uppgav vid tiden för kartläggningen att de hade en beställar-
utförarorganisation. Dessa är Stockholm, Uppsala, Östergötland, Skåne, Västra 



  61  
   
   
   

 
Götaland, Västmanland, Dalarna, Gävleborg och Västerbotten. Ser man till 
innevånarantalet i dessa landsting innebär det att cirka 2/3 av landets befolkning 
bor i landsting som har någon form av beställar-utförarorganisation. 
 
Två landsting som tidigare haft denna organisation har avskaffat den, nämligen 
Landstinget Sörmland och Örebro läns landsting. I de nybildade regionerna, 
Skåne och Västra Götaland, tillämpas beställarstyrning. Jämfört med de "gamla" 
landstingen i dessa regioner innebär det att beställar-utförarorganisationen vunnit 
mark. Varken Malmö, Malmöhus eller Kristianstad hade tidigare beställar-
utförarmodell, inte heller Göteborg, Älvsborg och Skaraborg. 
 
Östergötland och Västmanland har, liksom tidigare centrala beställare. I Uppsala 
respektive Västerbotten finns tre lokala  beställare men 
tjänstemannaorganisationen är central. I Västra Götaland finns tio lokala 
beställare, som beställer primärvård och tandvård samt lämnar underlag för 
beställningen av läns- och regionsjukvård. En central hälso- och sjukvårdsstyrelse 
beställer läns- och regionsjukvård. De lokala beställarna hålls på 
tjänstemannaplanet samman i tre kanslier. Stockholm har sex lokala beställare 
(sjukvårdsområden) mot tidigare nio. Samordning av beställningarna sker i 
ökande utsträckning genom den centrala hälso- och sjukvårdsnämnden. Lokala 
beställare finns även i Skåne (fem) och i Gävleborg (fyra). Även Dalarna har 
lokala beställare som tidigare var femton till antalet. Från 1 juli 2001 har Dalarna 
förändrat organisationen och har numera fem lokala hälso- och sjukvårdsstyrelser. 
Huvudinriktningen är att respektive hälso- och sjukvårdsstyrelse träffar avtal om 
närsjukvård och att landstingsstyrelsen och de fem hälso- och sjukvårdsstyrelserna 
gemensamt tecknar avtal för den samordnade specialiserade vården. Samtliga 
beställartjänstemän i Dalarna hör numera organisatoriskt och ledningsmässigt till 
landstingets kansli och kommer att arbeta på uppdrag av dels landstingsstyrelsen, 
dels hälso- och sjukvårdsstyrelserna. Sammantaget har det under senare år skett en 
större samordning och centralisering av beställandet. Detta gäller exempelvis 
Stockholm, Västra Götaland och Dalarna. Även inom Gävleborg pågår en översyn 
av beställarorganisationen. 
 
När det gäller graden av självständighet för sjukhusen gällde år 2000 att de flesta 
sjukhus är organiserade som förvaltningar under landstingsstyrelsen eller en 
central produktionsnämnd. I två landsting, Stockholm och Skåne, finns sjukhus 
som drivs som landstingsägda bolag. Ett av dessa bolag, S:t Görans sjukhus AB, 
övergick från 1999 till privat regi med Capio AB som ägare. Även sjukhuset i 
Simrishamn med angränsande primärvård drivs sedan år 2000 i privat regi av 
Närsjukvården Österlen AB, med koppling till Praktikertjänst.  
 
Försäljningen av S:t Görans sjukhus AB var den utlösande faktorn för den s.k. 
stopplag som för närvarande gäller och som innebär att uppgiften att ansvara för 
driften av akutsjukhus inte får överlämnas till den som avser att driva 
verksamheten med syfte att skapa vinst åt ägare. Lagen gäller till utgången av 
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2002. En statlig utredning har i uppdrag att lämna förslag om vilka regler som 
skall gälla därefter. 
 
Enligt Bergman och Dahlbäck har en fjärdedel av landstingen under de senaste 
åren gett sjukhusen ökade befogenheter. I några fall anger man att sådana 
förändringar genomförts tidigare. Med beaktande av den livliga diskussionen om 
att utveckla ledningen och öka självständigheten även hos de offentligt ägda 
sjukhusen ter sig denna siffra, enligt Bergman och Dahlbäck, förvånansvärt låg.  
 
Som en jämförelse kan nämnas att huvuddelen av alla sjukhus i England inom 
några år efter det att man där införde sitt beställar-utförarsystem i början av 1990-
talet övergick från att vara förvaltningsstyrda till att bli NHS-trusts, en driftform 
som närmast kan jämföras med offentligt ägda bolag. I Sverige skedde ingen 
motsvarande utveckling.  
 
I en nyligen publicerad skrift, "Skrik, Suckar och sidointriger - Om sjukvård, 
politik och företag" (Andersson 2002), har den socialdemokratiske politikern och 
debattören Widar Andersson redovisat sin analys av det aktuella läget inom hälso- 
och sjukvården. Hans analys baserar sig på litteraturstudier samt intervjuer med 
tjänstemän och ledare med koppling till såväl offentligt som privat bedriven vård. 
 
Andersson redovisar bl.a. ett resonemang kring sjukhusens självständighet eller 
snarare brist på självständighet som framkom vid hans intervju med Kerstin 
Söderlund, förvaltningschef i Dalarna. Dalarna var redan i tidigt 1990-tal igång 
med försök som syftade till att separera beställare från utförare. Men, säger hon: 
 
"Kanske gjorde vi ett tankefel i vår iver att hitta nya styrsystem. Vi bildade i och för sig särskilda 
styrelser för beställarpolitikerna och skiljde dem därmed från de driftspolitiker som ansvarade för 
produktionen. Men det var fortfarande politiker i båda ändarna av systemet och när konflikterna 
kom mellan beställare och utförare så blev styruppgiften närmast omöjlig för politikerna. Därför 
borde vi kanske i stället ha separerat politikerna från utförarsidan". 
 
Denna kommentar kan relateras till ett flertal andra redovisningar i denna rapport 
från forskare och konsulter som tar upp frågan om att oklarheter och problem kan 
uppstå mellan politiker med olika uppgifter i förhållande till vården. Frågan om 
produktionens ökade självständighet och behov av professionella styrelser, 
snarare än politiska, har aktualiserats.  
 
I ett läge där man kan konstatera att tydliga roller, tydliga ansvarsförhållanden och 
utveckling av förtroendefulla relationer mellan beställare och utförare är en viktig 
framgångsfaktor, kan frågan om produktionens självständighet inte frikopplas från 
frågan om hur beställarnas styrförmåga skulle kunna förbättras. Det finns tydliga 
indikationer på att det är lättare att styra privata producenter och offentliga bolag 
än de egna förvaltningsdrivna enheterna. Frågan om graden av självständighet för 
produktionen, även den som fortfarande är förvaltningsdriven, samt graden av 
konkurrens mellan olika produktionsenheter tycks vara faktorer som påverkar 
beställarnas möjligheter att få gehör för sina krav.  
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Bergman och Dahlbäck redovisar att program för konkurrensutsättning finns i de 
tre storstadsregionerna samt i Uppsala läns landsting. Diskussioner om eller arbete 
med konkurrensprogram uppgavs också pågå i flera andra landsting. 
 
Ersättningssystem 
Vikten av att ersättningssystemen är konstruerade så att de bidrar till att styra mot 
uppsatta mål betonas av forskare och konsulter. Alla ersättningssystem har sina 
möjligheter och problem och det är en granlaga uppgift att konstruera system som 
bidrar till att stödja att de uppsatta målen uppnås. Det handlar om att uppnå balans 
inom respektive ersättningssystem. Det handlar också om att få 
ersättningssystemen för olika delar av vården att dra åt samma håll.  
 
Det är  t ex viktigt att de ersättningssystem som används för sjukhusvård och för 
primärvård inte, som ofta är fallet, motverkar varandra genom att primärvården 
har ett ersättningssystem som gör att varje ny patient blir en kostnad och därmed 
en ökad påfrestning på en ansträngd budget samtidigt som sjukhuset har ett 
ersättningssystem som ger en intäkt för varje behandling. En väntad effekt av 
detta blir att de politiska målen att föra över mer vård till primärvården motverkas 
av olämplig interaktion mellan de två ersättningssystemen. Stora brister i 
ersättningssystemens anpassning till önskan att stimulera samverkan i vårdkedjor 
och andra samarbetsformer har också lyfts fram.   
 
I sammanfattningen av Hallin och Siverbos rapport har problem som är 
förknippade med prestationsfinansiering lyfts fram. Blomqvist och Rothstein 
pekar på att det kan finnas risker att personalens etiska förhållningssätt kan sättas i 
fara om de personliga ekonomiska incitamenten blir alltför starka och att det 
därför måste finns mekanismer som motverkar detta. Inomprofessionell och 
extern uppföljning är exempel på sådana mekanismer.  
 
Widar Anderssons för i sin bok bland annat följande resonemang om olika 
ersättningssystem: 
 
"Alla stora system, inte minst de som utvecklats under närmast monopolliknande former, har ofta 
svårigheter med anpassningen till förändringar i omvärlden. Särskild okänslighet och tröghet 
utmärker inte så sällan verksamheter som finansieras med anslag utan direkt, synlig och daglig 
koppling till vare sig prestation eller resultat.  
………… 
Alla styrsystem har sina egna avigsidor och skapar beteenden som inte är vare sig önskade eller 
väntade. Anslagsfinansiering av hälso- och sjukvård kan t.ex. antas ha bidragit till brister i vårdens 
tillgänglighet och förnyelse av arbetsorganisationen. Det finns också starka skäl att anta att 
anslagsfinansieringen under senare år har varit negativ för kund- och patientanpassningen av 
sjukvården. Att finansiera verksamheter med anslag har förstås också fördelar. Sjukhus och 
vårdcentraler med anslag behöver inte ägna särskilt mycket tid åt att jaga pengar under 
verksamhetsåret. Dessvärre tenderar det låga jaktbehovet att smitta av sig på andra områden. 
Jakten på effektiviseringar och resultat får t.ex. ofta för litet utrymmer i anslagsfinansierade 
system. Utan direkt och daglig matchning av verksamhetens innehåll mot dess ekonomi kan 
dessutom anslagen som delas ut bli för snåla och snäva. Arbetet med den här boken har i vart fall 
givit mig den uppfattningen att några av de företrädare och verksamhetsledare inom hälso- och 
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sjukvårdssektorn som alltid klagar över att "pengarna inte räcker" faktiskt har rätt. Anslagen är, i 
vissa fall, inte rimligt relaterade till vad de förväntas åstadkomma och i sådana situationer skapas 
parallella processer av missnöje och frustration. Patienterna blir missnöjda över köer och låg 
tillgänglighet. Politikerna blir missnöjda eftersom oppositionen och medierna skäller på dem. Den 
medicinska professionen blir missnöjd eftersom de inte kan arbeta just professionellt.  
 
Anslagsfinansieringen har den typiska nackdelen att det ofta är mycket svårt att skilja "gnäll" från 
faktisk och saklig problembeskrivning. I ett anslagssystem, utan ordentliga rutiner för betalning 
och uppföljning, är nämligen inte så sällan chansen att få mer pengar att ibland överdrivet 
svartmåla sin egen verksamhet. Dramatiska beskrivningar av köer, sjukskriven och utbränd 
personal och undermålig utrustning tillhör därför anslagspolitikers vardag och det är nog lätt för 
politikerna att blir avtrubbade och ouppmärksamma. En annan högst negativ effekt av 
problemfixeringen inom anslagssjukvården är att medborgarna får en överdrivet mörk bild av 
sjukvårdens tillstånd. Anslagssystemets motpol - en helt fri och privatfinansierad 
sjukvårdsmarknad - påverkar förståss också sina aktörer på tveksamma och inte önskvärda vis.  
…….. 
Jag gör denna markering bara för att understryka att min kritik av anslagssystem inte skall 
uppfattas som ett samtidigt stöd för helt oreglerade sjuvårdsmarknader. Däremot har arbetet med 
denna bok tillsammans med mina erfarenheter som ordförande för Friskolornas Riksförbund fått 
mig övertygad om att resultatfinansiering är det minst dåliga och mest sunda systemet. Utförarnas 
ekonomi bör, kort sagt, i allt väsentligt vara avhängig de intäkter som utgörs av vad beställare 
/köpare är beredda att betala för de resultat som produceras." 
  
I den studie av ersättningssystemen i landstingen, som genomförts inom ramen för 
Beställarnätverkets projekt Styrning (Bergman och Dahlbäck 2001) redovisas 
likheter och skillnader mellan olika landsting när det gäller tillämpning av olika 
former av ersättningssystem. I den sammanfattning som görs här ges en 
översiktlig redovisning av resultaten. 
 
Bergman och Dahlbäck redovisar att man, med en viss förenkling, kan konstatera 
att det är beställar-utförarlandstingen som starkast drivit utvecklingen av nya 
ekonomiska styrsystem. Detta är naturligt av flera skäl. I själva modellens 
betoning av fristående producenter ligger att ersättningsfrågan blir viktig. 
Inriktningen var också från början i hög grad produktiviteten och därmed 
fokuserades också vilket ersättningssystem som främjar produktivitet.  
 
Vidare redovisas att man kan se en grupp landsting som, med sin rot i de 
ursprungliga beställar-utförarlandstingen, i rätt hög grad lämnat ersättning via 
anslag för prestationsersättning respektive kapitaiton. I denna grupp ingår: 
 
- Stockholms läns landsting (AB) 
- Landstinget Östergötland (E) 
- Region Skåne (M) 
- Landstinget Halland (N) 
- Region Västra Götaland (O) 
- Landstinget Gävleborg (X) 
 
De likheter mellan dessa landsting, som Bergman och Dahlbäck valt att lyfta fram 
är, att alla har valt någon form av DRG-ersättning inom den slutna somatiska 
vården och söker ersättningssystem av liknande slag för den öppna vården. 
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Samtliga har någon form av volymtak i ersättningssystemet. Inom psykiatrin har 
man inte nått lika långt, men strävan är att gå från anslag till prestation. Inom 
primärvården har alla, utom E och M, ersättningar med inslag av kapitations- och 
prestationselement; i E är ett sådant system under utveckling, i M kommer ett nytt 
system att införas under 2001. Dessa landsting tillämpar även 
prestationsersättning för medicinsk service och annan service. I AB tillämpas ett 
system med mödravårdspeng och barnavårdspeng där ersättningen följer 
patienterna som kan välja mellan de offentliga och privata vårdgivare som har 
godkänts av landstinget.   
  
Det är också inom denna grupp av landsting som det finns mest planer på att 
utveckla ersättningssystemen. I särskilt hög grad gäller detta AB, där denna 
utveckling också är kopplad till den stora upphandling (DSU) som skall ske av all 
akutsjukvård från och med 2004. Planerna i AB innebär bl.a. att 
ersättningssystemen inom psykiatri och geriatrik skall bli mer 
prestationsinriktade, liksom ersättningssystemet inom primärvård. Inom den 
somatiska akutsjukvården skall det ske en tydligare koppling mellan ersättning 
och kvalitet. 
 
AB avser även att utveckla ersättningssystemet inom den öppna somatiska vården. 
Även i O och M finns planer med liknande inriktning. Detta är naturligt eftersom 
det i dessa regioner tagit tid att harmonisera systemen från de olika 
landsting/kommuner som gick in i dessa regioner.  
 
Enligt Bergman och Dahlbäck finns det en grupp av landsting som har utvecklat 
sitt ersättningssystem på primärvårdssidan, men bibehållit anslagsmodellen i 
övrigt. Till denna grupp hör: 
 
- Landstinget i Kalmar län (H) 
- Örebro läns landsting (T) 
- Landstinget Västmanland (U) 
- Västerbottens läns landsting (AC) 
 
Ersättningen till primärvård innefattar kombinationer av kapitering, anslag och 
ersättning till definierade prestationer. Kapiteringen kan också omfatta 
ersättningen för medicinsk och allmän service. I denna grupp av landsting har 
framför allt T planer på att förändra hela styr- och ersättningssystemet mot ett 
större inslag av prestationsersättning. H utreder internprissättning av medicinsk 
service.     
            
Övriga landsting har i huvudsak ett ersättningssystem baserat på anslag: 
 
- Landstinget i Uppsala län (C) 
- Landstinget i Sörmland (D) 
- Landstinget i Jönköping (F) 
- Landstinget Kronoberg (G) 
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- Gotlands kommun (I)  
- Landstinget Blekinge (K) 
- Landstinget i Värmland (S) 
- Landstinget Dalarna (W) 
- Landstinget Västernorrland (Y) 
- Jämtlands läns landsting (Z) 
- Norrbottens läns landsting (BD). 
 
Inom denna grupp finns skillnader framför allt med avseende på i vilken 
utsträckning medicinsk och allmän service är fria nyttigheter eller om de är 
prissatta och debiteras. 
 
Även inom denna grupp av landsting redovisas, enligt Bergman och Dahlbäck, en 
del planer på att förändra ersättningssystemet: C utreder ersättningssystemet för 
Uppsala Akademiska Sjukhus med inriktning på viss styckprisersättning; K 
diskuterar abonnemangssystem för medicinsk service; S har ett projekt som syftar 
till kapiteringsersättning i primärvården; BD diskuterar ett ersättningssystem för 
primärvården med kombination av kapitering och prestationsersättning. W har 
under 90-talet haft prestationsersättning. För år 2001 har den nybildade 
gemensamma driftsförvaltningen för hälso- och sjukvården tecknat ett s.k. 
huvudavtal med Landstingsstyrelsen. Detta avtal anger ett fast belopp (anslag) per 
specialitetsområde. Utveckling av ett ersättningssystem för primärvård, byggt bl.a. 
på kapitation pågår. 
 
Utvecklingsarbete pågår således när det gäller ersättningssystemen. Detta är dock 
en långsam process. Svårigheten att finna lämpliga ersättningssystem är bl.a. 
kopplad till bristande kunskaper om vad olika aktiviteter faktiskt kostar att utföra, 
till outvecklade beskrivningar av vårdkedjor och processer där flera vårdgivare är 
inblandade och till briser i uppföljningssystemen som gör vissa ersättningsformer 
olämpliga eftersom det inte går att följa upp om de har avsedd effekt.  
 
Det finns en utvecklingslogik från anslagsfinansierad egenproduktion, via 
användning av interna marknader till inslag av konkurrens mellan de egna 
verksamheterna och externa producenter samt mellan de externa producenterna. 
Vid övergången till interna marknader och användning av externa producenter 
uppkommer också behov av nya ersättningsformer. Om man jämför ovanstående 
redovisning med uppgifter om vilka landsting som i störst utsträckning använder 
privata driftsentreprenader förefaller det finnas ett intressant, men inte oväntat, 
samband.  
 
I en rapport "Konkurrens för tillväxt" som publicerats under 2002 (Erixon 2002) 
redovisas driftentreprenadernas andel av landstingens totala kostnader år 2000. 
Totalt rörde det sig om en kostnad på 20,8 miljarder eller 12,3 procent av 
kostnaderna. Huvuddelen gick till köp av hälso- och sjukvård och en mindre del 
till kollektivtrafik. Uppgifterna grundar sig på statistik från Landstingsförbundet 
och Erixons egna bearbetningar.  



  67  
   
   
   

 
 
Andelen driftentreprenader utgjorde drygt 12 procent av landstingens kostnader, 
varav ungefär hälften, 6,4%, var privata entreprenörer. Det är intressant att notera 
att fem av de sex landsting som har störst andel privata driftsentreprenader 
återfinns i den grupp på sex beställar-utförarlandsting som ovan redovisades ha 
lämnat ersättning via anslag och gått över till prestationsersättning respektive 
kapitationsersättning. Förutom dessa fem återfinns också Västmanland, som har 
stor andel primärvård i privat drift, bland de sex landsting som har störst andel 
privata entreprenader. Fördelningen är följande: 
 
- Stockholm 15,1  Örebro 2.9 
- Skåne 8,6  Kronoberg 2,8 
- Västmanland 6,2  Gävleborg 2,7 
- Halland 5,1  Värmland 2,5 
- Västra Götaland 3,9  Kalmar 2,0 
- Östergötland 3,5  Blekinge 2,0 
- Södermanland 3,4  Västernorrland 1,6 
- Norrbotten 3,4  Dalarna 1,3 
- Jönköping 3,3  Uppsala 1,2 
- Jämtland 3,0  Västerbotten 0,6 
 
Sedan 1999 har ökningen av driftentreprenader varit relativt stor i Stockholm och 
Skåne. Det är förändringarna i dessa landsting som totalt sett bidragit till 
utvecklingen på riksnivå. Andelen driftsentreprenader har dock ökat i 16 av 20 
landsting.  
 
Utvecklingsarbete inom Beställarnätverket för landstingen 
 
I detta avsnitt kommer vi att ge en översiktlig beskrivning av det synsätt på 
beställarrollen och de tankar om hur den kan utvecklas, som redovisas i 
rapporterna "Två steg framåt - Teorier och metoder vid beställning av Hälso- och 
sjukvård" (Andersson m.fl. 2001) samt "Uppdragsbeskrivning avseende hälso- 
och sjukvård - Med exemplet hjärtsjukdomar" (Nyrén 2001). Beställarnätverkets 
bakgrund och nuvarande inriktning beskrivs också. 
 
Bakgrund 
I början av 90-talet infördes beställar-/utförarorganisation i en handfull landsting. 
Särskilda beställarenheter byggdes upp, i vissa landsting med uppgiften att 
beställa hälso- och sjukvård för hela befolkningen och i andra landsting med 
beställningsansvar för en del av landstingsområdet. 

 
Beställarenheterna angrep inledningsvis uppgiften att bidra till en lösning av det 
som vid den tiden uppfattades som huvudproblemet i Sverige i spåret av bl a 
uppmärksammade ESO-rapporter: den sjunkande produktiviteten inom hälso- och 
sjukvården. Det var då naturligt att i förhandlingar med utförare och med hjälp av 
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sin finansieringsmakt som beställare försöka höja antalet aktiviteter (läkarbesök, 
operationer och andra behandlingar) och att sänka styckepriset per aktivitet. 

 
Snart nog uppfattade beställarna att denna inriktning inte var långsiktigt bärkraftig 
utan att beställarrollen också måste ge annat mervärde till svensk hälso- och 
sjukvård. Den insikten växte delvis fram i det erfarenhetsutbyte som ägde rum 
mellan beställarna och som sedan skulle utvecklas till det i Beställarnätverket för 
tjänstemän i regioner och landsting  mer organiserade samarbetet. Än viktigare för 
utvecklingen var ett projekt benämnt Beställarvision som genomfördes i 
samverkan mellan beställare och Landstingsförbundet med Per-Axel Svalander 
som anlitad resursperson. Den senare lyfte bl a fram följande i skriften 
”Samarbete i konkurrens” från november 1992: 
 
- Det är i  dialogen och problemlösningen mellan beställare/användare och 

producent som det nya värdet skapas, inte i själva prisförhandlingen. 
 
- Denna dialog måste för att bli meningsfull föras mellan jämbördiga parter som 

kommer till dialogen med olika kompetens. 
 
- Man bör ha en rollfördelning med aktörer som tillsammans representerar de 

kunskaper och värderingar som behövs för en bra problemlösning. 
 
- Aktörerna behöver rätt instrument för att kunna fungera i sina respektive 

roller. 
 
 Med utgångspunkt från dessa insikter påbörjades ett sökande efter kunskap om 
hur behov av hälso- och sjukvård skulle kunna kartläggas och beskrivas, hur man 
skulle kunna närma sig en prioriteringsprocess som faktiskt utgår från behoven, 
hur man i en beställarroll kan driva utvecklingen av hälso- och sjukvården etc.  

 
Sökandet blev mer distinkt från 1996 då Beställarnätverket i sin nuvarande form 
bildades. I det första kvalificerade kompetensutvecklingsprogrammet, som 
genomfördes i form av en uppdragsutbildning med hjälp av Linköpings 
Universitet och Nordiska Hälsovårdshögskolan, formulerades 1997-98 den s.k. 
beställarcykeln, vilken gav en sammanhållen begreppsapparat och tankemässig 
modell för beställararbete. I den modellen lyfts följande element fram som viktiga 
bidrag från beställare: 
 
- Kunskaper om hälsoförhållanden i befolkningen och hälsans 

bestämningsfaktorer 
 
- Politiska värderingar och mål 
 
- Möjliga hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och sjukvårdande insatser 
 
- Kostnads- och nyttoaspekter på alternativa insatser 
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- Prioriteringsprocesser som väger samman önskvärda insatser med tillgängliga 

resurser 
 
- Kunskaper om hur fattade beslut kan få praktiskt genomslag  
 
- Kunskaper om lärande och uppföljning 
 
Utveckling av beställarrollen - nya metoder och arbetsformer 
 
Beställarnätverkets kompetensutvecklingsprogram 
I rapporten "Två steg framåt - teorier och metoder vid beställning av hälso- och 
sjukvård" (Andersson m.fl. 2001) beskrivs bl.a. hur tänkandet kring 
beställarfunktionens uppgift samt metoder och arbetsformer för att fullgöra 
uppgiften har vidareutvecklats.  
 
Grundläggande i beställarrollen är att arbeta med utgångspunkt i en kartläggning 
och analys av befolkningens behov. Följande citat ur rapportens inledande delar 
ger en bild av det synsätt som präglar tänkandet: 
 
"En av de stora utmaningarna för samhället är att utveckla ett uthålligt sjukvårdssystem som möter 
befolkningens behov av hälso- och sjukvård, som har etiskt försvarbara prioriteringar, som även 
förmår utnyttja kunskaperna att främja hälsa och förebygga sjukdom och som har en hållbar och 
sund finansiering. Behov är ett delvis svårfångat begrepp och relationerna mellan behov, 
efterfrågan, konsumtion och utbud av hälso- och sjukvård behöver analyseras. Trots tydlig 
lagstiftning och goda intentioner i hälsopolitiska program om att vården ska utgå från behoven, är 
sjukvården idag i hög grad styrd av utbud och efterfrågan. I behovsanalyser lyfts 
befolkningsperspektivet fram jämsides med individ/patientperspektivet. När det gäller 
åtgärdsstrategier bör dessa i ökad utsträckning utformas så att de främjar hälsan i befolkningen. I 
detta sammanhang är det viktigt att känna till vilka möjligheter som finns från hälsofrämjande 
strukturella åtgärder till personlig omvårdnad av svårt sjuka patienter. 
 
Beställarverksamheten har ett ansvar att lyfta fram behovs- och folkhälsotänkandet och måste 
utveckla kunskaper och arbetsinstrument för detta." 
 
Enligt författarna utvecklas och förstärks folkhälsoarbetet såväl inom landet som 
inom EU-sfären. Flera landsting utvecklar "hälsobudgetar", en aktivitet som drivs 
i stor utsträckning på initiativ från beställarprofessionen och politiker. En trend är 
att möta hälsoproblem "uppströms" vid deras källor för att kunna minska ohälsa 
och behov av vårdinsatser. 
 
En sida av detta är att som politiker även samspela med andra vårdgivare, 
myndigheter och andra delar av samhället för att skapa goda förutsättningar för ett 
samanhållet välfärdssystem och hälsobefrämjande förhållanden och livsmiljöer. 
Men också inom den egna landstingsorganisationen finns behov av samarbete 
mellan olika funktioner och ansvarsområden för att säkerställa ett optimalt 
utnyttjande av de ekonomiska och personella resurser som finns att tillgå. 
 
Widar Andersson uttrycker detta på följande sätt i sin bok (Andersson 2001): 
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"Uttryckt med stora ord är min vision att hälso- och sjukvårdssektorn behöver demokratiseras. 
Politikerna har ansvaret för hur systemet fungerar och dess kvalitet. Tydlighet är en viktig del av 
demokratin. Först när medborgarna vet och förstår vad politikerna genom sina beslut och system 
har velat åstadkomma kan resultaten på allvar bedömas. Hälso- och sjukvården är (och borde vara 
i mycket högre grad) en integrerad del av samhällsekonomin och av övriga delar i 
välfärdssystemet. Det politiska systemansvaret innebär därför framför allt ett ansvar för att 
samverkan och partnerskap mellan hälso- och sjukvården och bl.a. socialförsäkringarna och 
socialtjänsten fungerar bra. Uppdraget som samordnare och beställare av välfärdsverksamheterna 
är, som vårt samhälle är upplagt, ett genuint politiskt område." 
 
Widar Andersson redovisar också de tankar kring politikernas möjligheter att 
påverka som framkom vid hans intervju med Olle Olofsson, beställardirektör inom 
Norra Stockholms Sjukvårdsområde. I det området finns mer än 300 vårdavtal 
med olika utförare. Varje avtal beslutas av den politiska nämnden. Olofsson är 
tveksam till om alla dessa detaljbeslut verkligen ger politikerna det stora 
inflytande de bör ha. Han bedömer att: 
 
"Den politiska styrningen kanske skulle bli starkare om politikerna mer styrde genom 
målsättningsbeslut om t ex ökad tillgänglighet eller ökad uppmärksamhet på vårdkedjor eller 
särskilda kvaliteter. Med ett sådant system skulle politikerna ges mer tid och utrymme för både 
medborgarkontakter och uppföljning av vad vårdbeställningarna faktiskt åstadkommer. " 
 
Beställarfunktionens tjänstemän uppfattar sig, enligt författarna till "Två steg 
framåt", i första hand som de som på uppdrag av medborgarföreträdarna - 
politikerna - i hälso- och sjukvården tar fram beslutsunderlag, omformar besluten i 
överenskommelser och kontrakt med vårdgivare och sedan följer upp dessa. 
Beställaren måste ha kännedom och kunna tolka information från ett antal 
kunskapsområden, t ex epidemiologi, evidensbaserade interventioner, ekonomi, 
avtalsjuridik samt uppföljning och mätning av effekter. En viktig balansgång blir 
att inte själv agera som expert på de skilda områdena utan att skapa goda 
relationer till olika specialister och experter, inte minst inom vårdprofessionerna. 
För att bli accepterad och respekterad av kvalificerade företrädare för 
vårdproducenterna måste beställarna själv ha en tydlig kompetens och hög 
kunskapsnivå inom sitt område. Man konstaterar vidare att behovet av tydlighet 
och av att vinna respekt och förtroende i kontakterna med vårdproducenterna 
ställer krav på en professionalisering av beställararbetet och beställarrollen.  
 
En viktig lärdom från beställarutbildningarna, som lyfts fram i rapporten är att det  
blivit tydligt att den s.k. beställarcykelns logiska sekvens med olika moduler 
måste tillämpas på ett mer interaktivt sätt än vad som ursprungligen gjordes. 
Under kursens gång och särskilt i de olika basgrupper, som arbetat med praktiska 
fall, har det växt fram en insikt om att de olika komponenterna inte kan användas i 
ett lineärt planeringstänkande utan att de är beroende av varandra och integrerade 
i ett komplicerat mönster. Ständiga återkopplingar mellan modulerna blir 
nödvändiga och planeringen fördjupas successivt på bred front i stället för att 
nästa led i kedjan enkelt adderas till den föregående. Behov av åtgärder kan t ex 
inte analyseras förrän det är kartlagt vilka utvärderade interventionsmetoder som 
är tillgängliga.  
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Författarna pekar också på att diskussionen om hur strategier skall åstadkommas 
för att möta gapet mellan det ekonomiskt möjliga och befolkningens behov av 
insatser på senare år har intensifierats. Samverkan mellan olika aktörer, inom 
vårdprofessionerna, beställartjänstemän och politiker, har också förbättrats starkt. 
Frågor om effektivitet, hälsovinster och relationen till sjukvårdskostnader såväl 
som samhällskostnader i stort förs numera av alla dessa aktörer. Det finns all 
anledning att se ljust på utvecklingen vad gäller betydelsen av beställararbetet och 
utvecklingen av professionaliteten inom gruppen. såväl som på legitimiteten av 
denna verksamhet bland dem som arbetar inom hälso- och sjukvård och omsorg 
inom landets olika landsting. Beställaren kan medverka till utveckling av t ex 
samverkan mellan olika vårdgivare och utveckling/förbättring av 
processer/vårdkedjor genom avtal/överenskommelser. Beställaren kan också i 
samverkan med utförare utveckla instrument och metoder för uppföljning av de 
överenskommelser som gjorts.  
 
Samverkan och dialog mellan aktörer är en av de metoder för styrning som lyfts 
fram i Beställarnätverkets kompetensutvecklingsprogram. I ett av de teoretiska 
avsnitten poängteras att hälso- och sjukvård kännetecknas av hög utbildningsnivå 
och professionaliseringsgrad och är starkt individberoende. Det kräver en 
kombination av komplexa problemlösningar och standardiserbara rutiner. Olika 
styrformer behöver kombineras. En medveten styrning från beställare kräver en 
balans mellan olika styrformer. I rapporten (Andersson m.fl. 2001) redovisas ett 
antal möjliga styrformer: 
 
- "Ekonomiska förutsättningar 

Ekonomiska ramar, regler för ekonomisk ersättning etc. Detta är ett kraftfullt styrinstrument - 
även om styrningen inte alltid helt lyckas. 

 
- Regler 

Att uppsätta regler för vårdens tillgänglighet, valfrihet etc. är ett annat kraftfullt och 
grundläggande styrmedel. 

 
- Upphandling/Anbudsunderlag 

Genom själva förfarandet ges styrsignaler, liksom de förutsättningar som ges i upphandlingen. 
 
- Avtal 

Genom avtalsskrivning om hälso- och sjukvårdsinsatser har beställarna ett mycket starkt 
styrmedel. 

 
- Uppföljning 

Avtal och andra insatser behöver i högre grad på ett planerat sätt följas upp, vilket ska vara 
reglerat mellan parterna från början.  

 
- Kunskapsförmedling 

Kunskapsförmedling som styrform inom hälso- och sjukvården behöver utvecklas. Här kan vi 
se ett särskilt ansvar för beställarna att stimulera allmänna kunskaper om utvärdering av 
medicinsk teknologi, state-of-the-art-dokument, kliniska riktlinjer etc. och specifika 
kunskaper om t ex utvärderade metoder. 
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- Information 

Genom information till patientgrupper kan upplysas om regler, tillgänglig vård och styras till 
rätt vårdnivå. 

 
- Dialog 

En god dialog med utförare, patienter, befolkning och andra huvudmän är också en styrform 
och en förutsättning för ett framgångsrikt beställararbete.  

 
- Medvetna och öppna prioriteringar 

Ett tydliggörande av de val som måste göras, ett öppet redovisande av förutsättningarna och 
bevekelsegrunderna för dessa val är i sig styrmedel - inte endast själva prioriteringarna. 
Medvetna och öppna prioriteringar styr mot mer förankrad och kunskapsbaserad hälso- och 
sjukvård. 

 
- Kultur 

Att styra genom att understryka gemensamma värden och utveckla en 'vi-anda' påverkar den 
egna organisationen men får också betydelse för de parter man samverkar med.  

 
- Informella kontakter 

Informella kontakter kan spela en stor roll för styrning av hälso- och sjukvården. Man ska 
samtidigt varna för att insynen i dessa processer kan var mycket liten och att värderingar och 
målsättningar som styr sådana kontakter kan vara okända." 

 
I analysen framhålls att beställarorganisationer behöver diskutera och 
medvetandegöra på vilka sätt man kan och ska styra. För att få fram en strategi för 
styrning behövs kunskaper om olika former för styrning och deras effekter och 
eventuella bieffekter. Olika situationer har olika optimala blandningar av 
styrformer. Styrning är inte ett avgränsat moment i beställararbetet utan pågår i 
hela beställarprocessen. 
 
Tankarna kring dessa frågor utvecklas vidare i en av uppsatserna i rapporten. De 
teoretiska kunskaper som förmedlats under kompetensutvecklingsprogrammet har 
i denna uppsats tillämpats på gruppen osteoporospatienter, varefter 
arbetsgruppens deltagare drar följande slutsatser: 
 
"Det behövs en samlad strategi för användning av olika styrformer för att påverka uppkomsten av 
osteoporos samt behandling och rehabilitering. Det gäller att ha en bättre beredskap för att i olika 
situationer använda rätt mix av styrformer. Det är nödvändigt att som beställare få legitimitet för 
sin styrning. Det sker naturligtvis bl.a. genom avtal och ekonomisk styrning men behöver i stor 
utsträckning understrykas av en speciell, övergripande kompetens om befolkningens hälsa och 
särskilda behov. För att bygga upp och förmedla denna kunskapsutveckling så är dialogen med 
andra parter avgörande för ett bra resultat. 
 
Det problem som skall lösas bör avgöra vilken styrmetod man väljer, inte tvärt om. Styrning sker 
genom insatser inom en rad områden och har av tradition varit av karaktären avtal och ekonomiska 
incitament. Hälso- och sjukvårdens komplexa verklighet och snabba kunskapsutveckling kräver 
nya metoder och ett förändrat förhållningssätt. Att skapa förståelse för mål och eftersträvade 
effekter på folkhälsan kräver i högre grad en kunskapsstyrning grundad på vetenskapliga fakta och 
en dialog med olika aktörer.  
 
Redan i beställningsarbetet måste parterna komma överens om ansvar och metod för att genomföra 
uppföljning. Resultatet bör vara av värde för både beställare och utförare. Vi behöver öka 
kunskapen om hur vi bäst använder nyckeltal, nationella kvalitetsregister och epidemiologiska 
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register i verksamhetsuppföljning. I uppföljningen av osteoporosåtgärder bör också mätningar av 
subjektivt upplevt hälsa ingå. Allmän erkända och använda instrument, t ex SF36, bör då 
användas.  
 
Utnyttjande av IT och olika databaser är nödvändigt att beställaren utvecklar inom samtliga delar 
av beställarprocessen. 
 
Beställarprocessen är omfattande och tar mycket tid. Beställaren behöver samarbeta med andra på 
såväl internationell, nationell, regional som lokal nivå." 
 
Behovet av samverkan och av att ta till vara kunskaper som finns på internationell 
och nationell nivå samt hos andra landsting har lyfts fram av de konsulter och 
parlamentariska arbetsgrupper som utvärderat beställarfunktionen i olika 
landsting. Detta är nödvändigt om beställarorganisationen skall kunna arbeta med 
hög kompetens och det är en förutsättning för att utnyttja samhällets och hälso- 
och sjukvårdens resurser på ett effektivt sätt. Viktiga utvecklingsinsatser kan 
genomföras på nationell nivå. Den lokala nivån, inte minst beställarfunktionen, 
har ett ansvar för att ta till vara detta och anpassa kunskaper och metoder som 
bidrar till möjligheter att förbättra styrningen av vården till praktisk tillämpning i 
den egna miljön.   
 
Ett exempel på detta är att den ökade fokus som lagts på evidensbaserad hälso- 
och sjukvård har bidragit till att uppmärksamma och sprida kännedom om t ex 
SBU:s arbete med utvärderingar utanför den medicinska professionens led. I ökad 
utsträckning vinner denna typ av utvärderingar av teknologier legitimitet bland 
politiker och beställartjänstemän. 
 
Andra exempel på kunskaps- och metodutvecklingsarbete där det finns skäl att 
bygga vidare på erfarenheter från dem som startat tidigt kan hämtas från området 
medicinskt programarbete.  
 
Medicinskt programarbete 
Östergötland började ett medicinskt programarbete år 1995. Därefter har, som 
tidigare redovisats, bl.a. Stockholms läns landsting och Region Skåne påbörjat 
motsvarande utvecklingsarbete. Medicinskt programarbete bedöms av många som 
en konstruktiv arbetsform som med basen i evidensbaserad vård kan bidra till 
ökade möjligheter till kunskapsstyrning av vården. 
 
Det medicinska programarbetet, så som det bedrivs i Östergötland, utgår från de 
stora sjukdomsgruppernas vårdbehov och vilken insats från sjukvården som är 
adekvat. Programarbetet syftar till att skapa en gemensam diskussion mellan 
politiker, patienter och anhöriga, vårdgivare samt administratörer. Programarbetet 
syftar bl.a. till att sätta in patienternas behov i ett helhetsperspektiv samt stärka 
medborgarnas och patienternas roll och medverkan i vården. Inom varje program 
görs analyserna utifrån dels ett medicinskt perspektiv, dels ett patient- och 
anhörigperspektiv. Inom varje program finns även en förtroendemannagrupp, med 
fyra-fem personer. Man söker också ta tillvara sjukdoms- och 
sjukvårdserfarenheter hos patienter och anhöriga. 
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En tanke med utveckling av medicinska program är att beställarpolitikerna skall få 
kunskap om behoven inom respektive programområde och därigenom få underlag 
för att prioritera mellan programområdena inför uppdragsformulering och 
upprättande av kontrakt. Den politiska rollen flyttas från avtalsformulering till 
uppdragsspecificering och uppföljning. Nästa steg, som man ser det i 
Östergötland, blir att utveckla vårdprocesser inom respektive programområde och 
kunna beställa vårdprocesser. Tanken är att professionen prioriterar inom sitt 
respektive programområde medan politikerna prioriterar mellan programområden. 
 
Enligt uppgifter i en utredning från Landstinget Gävleborg (Landstinget 
Gävleborg 2001) var Östergötland färdiga med följande programområden hösten 
2001: 
 
- Cancer   -   Stroke 
- Psykisk ohälsa  -   Demens 
- Hjärt-kärlsjukdomar  -   Rörelseorganens sjukdomar 
- Andningsorganens sjukdomar 
 
Dessa programområden svarar enlig uppgift (Bergman och Dahlbäck 2000) för ca 
60 procent av sjukvården i Östergötland. Fortsatt utveckling pågår eller planeras 
starta för följande programområden: 
 
- Mag-tarmsjukdomar  -   Ögonsjukdomar 
- Öron-näsa-hals  -   Endokrina sjukdomar 
- Gynekologi  -   Pediatrik 
 
Utveckling av uppdragsbeskrivningar och vårdprocessorienterade avtal 
Beställarnätverket har bland annat samarbetat med Landstinget Östergötland i sitt 
arbete med erfarenhetsåterföring och kunskapsförmedling. Ett konkret exempel på 
detta är ett material som tagits fram inom Landstinget Östergötland för att visa hur 
en uppdragsbeskrivning skulle kunna utformas. Materialet redovisas i rapporten 
"Uppdragsbeskrivning avseende hälso- och sjukvård - Med exemplet 
hjärtsjukvård" (Nyrén 2001).  
 
Det övergripande syftet med projektet var att utveckla en uppdragsbeskrivning 
avseende hälso- och sjukvårdsinsatser med utgångspunkt i befolkningens behov, 
vilken på ett effektivt sätt skulle kunna ligga till grund för/stödja utvecklingen av 
avtal som stimulerar till väl samordnade insatser under ett helt sjukdomsförlopp 
(vårdprocessorienterade avtal). Den rapport som nu är färdig fokuserar på 
utveckling av uppdragsbeskrivningen. Den kommer att följas av ytterligare en 
delrapport som handlar om utvecklingen av processorienterade avtal. 
 
I rapporten presenteras följande beskrivning av vad som bör känneteckna en 
uppdragsbeskrivning som kan fylla kravet på att vara ett fungerande verktyg i en 
demokratisk process för styrning av vården: 
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"Ansvarig styrelse/nämnds samlade uppdragsbeskrivning skall kännetecknas av: 
 
- Att den i huvudsak är sjukdomsgruppsbaserad men med en hälsofrämjande inriktning. 
 
- Att den är framtagen i en dialog mellan förtroendevalda, vårdgivare, experter och 

beställartjänstemän med bred kompetens. 
 
- Att den fokuserar på det som bedöms angeläget och viktigt (exempelvis ojämlikhet i hälsa, ej 

tillgodosedda behov av hälso- och sjukvård samt ojämlikheter i tillgång till sjukvård) samt 
grundar sig på ett förtroende för att redan kända och angelägna hälso- och sjukvårdsbehov till 
största delen redan åtgärdas.  

 
- Att den i den fortsatta styrprocessen ska stimulera till en diskussion om hela sjukdomsförlopp 

i stället för nuvarande produktionsenhetsfokusering. 
 
- Att den är tydlig och stringent (vilket inte är liktydigt med att den ska vara detaljerad) och dels 

kan användas som underlag för  eventuella "interna anbud" och/eller avtalsdiskussioner, dels 
ligga till grund för kravspecifikationer vid beslut om extern upphandling. 

 
Den samlade uppdragsbeskrivningen bör i huvudsak omfatta följande: 
 
- Förutsättningar för uppdragens genomförande under mandatperioden (exempelvis: hälsoläget, 

övergripande politiska mål, ekonomi samt förutsättningar i övrigt, exempelvis patientens 
valfrihet, ökad mångfald etc.) 

 
- Uppdragstidens längd 
 
- Sammanställning av övergripande politiska prioriteringar mellan olika 

sjukdomsgrupper/verksamhetsområden. 
 
- Uppdragsbeskrivning avseende hälsofrämjande insatser, exempelvis friskvård. 
 
- Uppdragsbeskrivning avseende sjukdomsförebyggande och sjukvårdande insatser. Därvid ska 

sjukdomsgrupper, som antingen berör många människor, medför stort lidande samt tar stora 
resurser i anspråk eller sjukdomsgrupper, där det av annan anledning finns angelägna 
behov/problem fokuseras. Exempel på några stora sjukdomsgrupper är hjärtsjukdomar, 
psykisk ohälsa, rörelseorganens sjukdomar, cancersjukdomar och demenssjukdomar. 

 
- Uppföljning." 
 
Den uppdragsbeskrivning avseende hjärtsjukdomar som redovisas i rapporten 
utgår från det medicinska program för hjärtsjukdomar som finns i Östergötland. 
 
I rapporten ges avslutningsvis kommentarer som bygger på de erfarenheter som 
gjorts under arbetet med att ta fram uppdragsbeskrivningen. Man konstaterar bl.a. 
att projektet berört flera stora och ibland laddade frågor/områden. En central fråga 
i detta sammanhang handlar om vem som skall bestämma vad i hälso- och 
sjukvården. Denna fråga har diskuterats en hel del eftersom det har varit 
nödvändigt för att försöka klargöra ansvarsfördelningen i planerings- och 
styrprocessen.  
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Man har inom projektet också försökt klargöra vad som bidrar till att ge en god 
dialog och kommit fram till följande slutsats. 
 
"En god dialog förutsätter: 
 
- Att man möts utifrån två tydligt definierade uppdrag - beställarens och vårdgivarens. I en 

landstingsorganisation, som är hierarkiskt uppbyggd, är detta en svårighet. Det finns en 
inbyggd konflikt mellan behovet av att hålla ihop helheten och behovet av att skapa tydlighet i 
roller och uppdrag.  

 
- Att beställare och vårdgivare har jämbördig kompetens. 
 
- Att man har respekt för att dialog tar tid och kräver tid." 
 
Som underlag för hälsolägesbeskrivningen användes olika statistikkällor. 
Projektledningen gör med anledning av detta följande kommentar: 
 
"Vi kan konstatera att det finns en oändlig mängd data i allehanda register, som tyvärr inte 
sammanställs och utnyttjas på ett systematiskt sätt, samtidigt som det saknades väsentliga data för 
utarbetande av uppdragsbeskrivningen. Vidare saknade vi kunskap och erfarenhet av att använda 
mått och mätmetoder exempelvis när det gäller mätning av sjukdomsbörda i en befolkning. 
 
En viktig slutsats är att vi i framtiden måste bli mycket bättre på att formulera relevanta 
frågeställningar innan vi börjar samla data. Det är först när vi tänkt igenom och tydligt formulerat 
våra frågeställningar som data kan sammanställas till värdefull information. Tillgången på 
information om befolkningens hälsotillstånd leder emellertid inte automatiskt till uppdrag som 
förbättrar hälso- och sjukvården. Det gäller därför dels att utveckla analysen av data, dels att i 
dialogen med vårdgivarna se till att informationen utnyttjas på rätt sätt för att därigenom minska 
patienternas sjukdomsbörda." 
 
Även när det gällde målformulering uppstod problem som projektledningen 
kommenterar: 
 
"Ett annat problem som uppstår när man börjar formulera mätbara mål är att man oftast inte vet 
hur utgångsläget ser ut. Första steget i utvecklingen handlar därför om att ta reda på hur det ser ut i 
dag. En viktig strategi är därvid att öka kunskapen om hur kopplingen mellan hälso- och 
sjukvårdens insatser och effekterna på människors hälsa och livskvalitet ser ut. Detta kan ske 
genom att man börjar med resultatuppföljning, vilken sedan kan ligga till grund för  formuleringen 
av hälsoeffektmål. 
………… 
Även möjligheten att "beställa" en hel vårdprocess för en sjukdomsgrupp har ingående penetrerats. 
Vi har då hamnat i diskussioner dels om vad som är beställarens respektive vårdgivarens ansvar 
när det gäller effektivitet och kvalitet, dels om vad som är önskvärt och möjligt att åstadkomma i 
verkligheten när det gäller att skapa samordnade vårdprocesser. Vi valde att tackla frågan ur ett 
utvecklingsperspektiv." 
 
Behovet av att utveckla ekonomiska ersättningssystem som bättre än de som 
tillämpas i dag kan användas för att ersätta en vårdprocess kommenteras också: 
 
"Eftersom den ekonomiska ersättningen är ett starkt styrinstrument bör man noga fundera igenom 
hur detta kan användas för att nå de mål som man gemensamt satt upp. Man bör även fästa stor 
uppmärksamhet på etiska aspekter vid utvecklingen av olika ersättningssystem. 
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Hittills har ersättningssystemen dominerats av ersättning för producerade volymer vård uttryckt i 
olika typer av produktionsdata, exempelvis DRG, men utan koppling mellan olika producenter 
inom samma sjukdomsgruppsområde.  
…………. 
Det är emellertid viktigt att betona att användandet av dessa ersättningssystem har varit ett 
nödvändigt steg i utvecklingen. Sjukvården har av tradition varit mycket dålig på att beskriva vad 
man utför och vad det kostar. Det har därför initialt funnits ett stort behov att tydliggöra detta. I 
detta perspektiv har produktionsrelaterade beskrivningsinstrument, såsom t ex DRG, varit en 
framkomlig väg. Detta har också skapat goda förutsättningar att få grepp om olika insatsers 
kostnadseffektivitet.    
 
Nästa steg i utvecklingen innebär att vi genom hela styrprocessen måste få till stånd en redovisning 
av kostnaderna för beställaren (vilket således blir vårdgivarens intäkter). Denna 
kostnadsredovisning måste spegla verksamheten i form av sjukdomsförebyggande respektive 
sjukvårdande insatser etc. fördelat på sjukdomsgrupper. Därmed tydliggörs parternas roller och 
ansvar. 
 
Att i en uppdragsbeskrivning med det innehåll som beskrivs i denna rapport, ge en bild av de 
ekonomiska förutsättningarna är således något helt annat än att i en traditionell budget anvisa 
ramar till en viss verksamhet, som oftast motsvarare en organisatorisk enhet i form av sjukhus eller 
primärvård. Fokus måste förflyttas till sjukdomsgruppen med uppdelning på 
sjukdomsförebyggande insatser respektive sjukvårdande och rehabiliterande insatser." 
 
För att komma vidare på den inslagna vägen krävs, enligt projektledningen, ett 
gemensamt utvecklingsarbete och att parterna under tiden visar respekt för de 
svårigheter som finns. Förutom att ta fram ett ekonomisystem för beställare som 
redovisar kostnader för hjärtsjukvård med utgångspunkt i en vårdprocess krävs 
också en diskussion om vem beställaren tecknar avtal med och vilka underavtal 
denna i sin tur måste teckna. Denna fråga har ännu inte hanterats i projektet. 
 
Beställarnätverket 
I Beställarnätverket för tjänstemän samarbetar nu 15 av Sveriges 21 landsting och 
regioner. Nätverkets samarbete med nationella instanser som 
Landstingsförbundet, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och SBU ökar 
successivt. Nätverkets inriktning är att samlas kring ett gemensamt 
utvecklingsarbete och lärande. Lärandet sker på flera sätt. 

 
I gemensamma projekt söker man ta in relevanta akademiska forskningsrapporter 
och integrera dem med beställarerfarenhet. Genomförda och dokumenterade 
projekt har ämnen såsom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande strategier, 
behovsarbete, kvalitetskrav på beställararbete och uppföljning. Denna rapport är 
en del av ett projekt om Styrning. Två projekt som innehåller genomarbetade 
exempel har behandlat närsjukvård och uppdragsbeskrivning avseende en 
sjukdomsgrupp, vilken också omnämnts ovan. Under 2002 pågår projekt på teman 
runt Kommunikation, Samverkan i välfärdssystemet utifrån ett behovsperspektiv 
och Beställarstrategier vid mångfald. Arbete med att skriva ett ”State of the art-
dokument” för beställarprofessionen har inletts. 

 
Beställarnätverket genomför också utbildningsinsatser i form av kortare och 
längre kurser. Utbildningssamarbetet med Linköpings Universitet har fortsatt och 
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har stor betydelse för utvecklingen genom att akademisk kunskap lyfts in och 
genereras i framför allt de längre utbildningsprogrammen. 

 
Under senare år har också ett Beställarnätverk för politiker, med ungefär samma 
deltagande landsting, utvecklats. Även de har erfarenhetsutbyte, lärande 
seminarier och utbildningar på sitt program. Samarbetet mellan de båda nätverken 
fördjupas successivt och man kan förutse att handlingsprogrammen i framtiden 
kommer att vara gemensamma i viktiga delar. 

 
Nätverkens aktiviteter avgränsas till erfarenhetsutbyte, gemensamt lärande, 
utveckling av en begreppsapparat etc. Däremot ger inte nätverken ut några 
normativa dokument. Det skulle t ex vara tänkbart att ta fram gemensamma fakta 
som behövs för behovsanalyser eller en gemensam bild av vad som är skälig 
ersättning för viss vårdinsats. Det ligger dock i nätverks natur att legitimiteten för 
sådana aktiviteter måste utvecklas under stor konsensus om de ska vara möjliga. 

 
En annan viktig iakttagelse är att utvecklingssamarbetet med producenter torde 
behöva utvecklas för att i framtiden kunna öka genomslaget av lärprocesserna. 
 
Nationellt utvecklingsarbete  
 
Som tidigare nämnts har Beställarnätverket efter hand byggt upp sitt samarbete 
med olika nationella myndigheter och organisationer. Dessa kontakter ger 
möjlighet att påverka och att ta till vara pågående utvecklingsarbete som kan bidra 
till att öka beställarkompetensen och beställarnas möjligheter att styra 
verksamheten. Här ges exempel på några utvecklingsområden som kan bidra till 
att ge beställarna nya verktyg för förbättrad styrning. 
 
Evidensbaserad vård och prioriteringar 
Kunskapsstyrning nämns som en av de viktigaste komponenterna i en väl 
utvecklad beställarfunktion. De underlag för evidensbaserad vård som tas fram av 
SBU är en av de viktiga kunskapskällor som står till beställarnas förfogande. 
 
Socialstyrelsens arbete med utveckling av nationella  riktlinjer är en annan källa. 
För närvarande finns nationella riktlinjer för tre diagnosområden; stroke, diabetes 
och kranskärlssjukdom. De reviderade nationella riktlinjerna för 
kranskärlssjukdom som publicerades i april 2001 var de första riktlinjer som 
innehöll ett beslutsstöd för prioriteringar.  
 
Socialstyrelsen har påbörjat ett arbete med nationella riktlinjer för vården av 
patienter med astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), baserat på 
underlag från SBU. Vidare har ett arbete påbörjats med nationella riktlinjer för 
hjärtsjukvård. En rapport som handlar om prioriteringar i hela vårdkedjan i 
samband med cancersjukdomar har tagits fram av Socialstyrelsen. 
Utvecklingsarbete pågår också beträffande prioriteringar inom primärvård och 
äldreomsorg.    
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Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) i Linköping genomför en 
studie i vilken man med hjälp av den internationella litteraturen systematiskt 
kartlägger och analyserar olika tekniker för prioritering av hälso- och sjukvård. 
Dessutom skall prioritering som fenomen diskuteras mer principiellt, kopplat både 
till identifierade tekniker och till den demokratiska beslutsprocessen, t ex vad 
gäller möjligheten att få legitimitet för besluten. 
 
Projektet samordnas av det nybildade Nationella kunskapscentrum för prioritering 
i vård och omsorg i Linköping. 
 
I flera konsultrapporter och utvärderingar har framhållits att det, för att nå högsta 
möjliga kvalitet i vården och för att bedriva lokalt arbete med medicinska 
program, vårdprogram och prioriteringar på ett resurseffektivt sätt, är angeläget att 
ta vara på utvecklingsarbete som bedrivs på den nationella nivån. Det nationella 
utvecklingsarbetet sker i sin tur ofta i samarbete med de landsting som kommit 
långt i sitt lokala utvecklingsarbete. Ömsesidigt erfarenhetsutbyte och öppenhet 
för att lära av andra är viktiga komponenter i ett framgångsrikt arbete med att 
utveckla beställarfunktionerna.  
   
Uppföljning 
Möjligheterna att beskriva, följa upp och utvärdera den verksamhet som bedrivs i 
vården varierar mellan olika verksamheter, vårdnivåer och huvudmän. 
Utvecklingsarbete har pågått under lång tid men generellt gäller att det fortfarande 
finns stora brister. Framför allt kan man konstatera briser när det gäller 
möjligheter att följa verksamheterna ur ett beställarperspektiv och/eller ur ett 
patientperspektiv. Det finns också stora brister i möjligheten att beskriva och följa 
vården i hela vårdkedjor och för hela vårdepisoder för enskilda patienter. Detta 
försvårar beställarnas önskemål om att i högre grad kunna gå över till att beställa 
och följa upp vårdprocesser och deras resultat.  
 
Dessa brister lyfts fram i uppdragsbeskrivningen till det projekt för utveckling av 
verksamhetsuppföljning som bedrivs inom Socialstyrelsen sedan början av 2001. 
Projektet är ett regeringsuppdrag om informationsförsörjning och 
verksamhetsuppföljning inom hälso- och sjukvården och är kopplat till den 
nationella handlingsplanen. Projektet leds av Stig Almquist och i styrgruppen 
sitter representanter för Socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Svenska 
Kommunförbundet.  I projektbeskrivningen redovisas ett antal delområden och 
projekt som pågår på olika håll och som är av relevans för projektet: 
Patientperspektivet/metodutveckling, termer och begrepp, klassificeringar, 
resultatmått/indikatorer och övriga kvalitetsindikatorer, nationella 
kvalitetsregister, statistikfrågor, KPP (Kostnad Per Patient), produktivitet, 
flödesmodellen/väntetidsprojektet, verksamhetsuppföljning inom olika 
medicinska områden/kliniker, kommunal verksamhetsuppföljning, utredningar 
avseende övergång till individbaserad statistik i öppen vård och omsorg/stöd och 
boende etc. 
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Det övergripande målet är att informationsförsörjningen skall om fatta hela hälso- 
och sjukvården, dvs. det skall vara ett heltäckande och sammanhållet gemensamt 
"system" för kommuner, landsting och privata vårdgivare. Informationen skall 
bygga på individrelaterade data som genereras på lokal nivå och utformas så att 
det är möjligt att följa såväl hela vårdprocesser som olika verksamheters insatser i 
vårdprocessen. Patientens/brukarens perspektiv liksom effektivitetssynpunkter 
skall kunna anläggas på helheten; på vårdprocesser och resultat, på tillgänglighet 
och andra relevanta faktorer.  
 
Fyra delprojekt kommer att bedrivas där fokus ligger på vårdprocessen och där 
syftet är att utveckla informationsförsörjningen så att det blir möjligt att följa 
vårdens insatser genom hela sjukvårdsorganisationen och över 
huvudmannaskapsgränser för olika grupper av patienter/brukare. Detta 
angreppssätt ligger väl i linje med det omfattande utvecklingsarbete med 
medicinska program för de stora sjukdomsgrupperna som pågår i olika delar av 
landet. 
 
De fyra områden som valts för delprojekten är stroke, äldre med stora 
omvårdnadsbehov, psykisk ohälsa samt ont i ryggen. Gemensamt för de valda 
grupperna är att patienterna/brukarna oftast är beroende av insatser från olika 
delar av hälso- och sjukvården samt äldre- och handikappomsorgen och att det är 
av stor betydelse för resultatet att dessa samverkar. Gemensamt är också att dessa 
områden bedöms ge bra förutsättningar för den generaliserbarhet som erfordras, 
av beskrivningssystem och möjligheter att följa insatser och resultat. 
 
Även när det gäller informationsförsörjning och verksamhetsuppföljning pågår 
således utvecklingsarbete som på sikt kan förbättra förutsättningarna för 
förbättrad dialog och styrning från beställarnas sida. Aktiv dialog mellan centralt 
och lokalt utvecklingsarbete kan bidra till att öka utvecklingstakten och till att 
undvika onödigt dubbelarbete när var och en försöker uppfinna hjulet på egen 
hand.         
 
Internationellt etablerade ramverk för styrning 

 
Som en del av Projekt styrning har hälso- och sjukvårdsdirektör Sven Hedlund 
och Beställarnätverkets koordinator Göran Maathz utforskat innehåll i och 
erfarenheter av internationellt etablerade ramverk för styrning (”control 
frameworks”). I en särskild rapport ”Praktisk tillämpning av internationella 
ramverk för styrning” (Hedlund och Maathz 2002), finns ramverken beskrivna. 
Rapporten innehåller också redovisningar från studiebesök i Kanada och England 
där författarna skaffat sig information om ramverkens användning och 
erfarenheter av dem. Vidare analyseras vilket bidrag ramverken kan ge i styrning 
av svensk hälso- och sjukvård och hur de kan användas för att utveckla beställares 
del av styrprocesserna. Här ges en kort inblick i dessa ramverk. 
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De ramverk som särskilt studerats är COSO – Internal Control Integrated 
framework, samt CoCo – Committee of Sponsoring Organizations of the 
treadway Commission. Vi har också studerat hur de, bl.a. i the Turnbull Report, 
bearbetats för engelsk tillämpning. 

 
Ramverken är egentligen inte någon egen ”uppfinning” utan snarare en 
sammanställning av sunt förnuft. En illustration kan ges genom att redovisa hur 
CoCo-modellen beskrivs: 

 
"A person performs a task, guided by an understanding of its purpose (the objective to be 
achieved) and supported by capability (information, resources, supplies and skills). The person 
will need a sense of commitment to perform the task well over time. The person will monitor his 
or her performance and the external environment to learn how to do the task better and about 
changes to be made. The same is true to any team or work group. In any organization of people, 
the essence of control is the blending of purpose, commitment, capability and learning." 

 
CoCo-modellen definierar styrning/kontroll och anger kriterier för när styrningen 
anses vara god. 

 
En viktig del i styrningsarbetet är riskanalysen. Den innefattar att identifiera och 
analysera relevanta risker då det gäller att nå målen, som grund för att fastställa 
hur riskerna ska kontrolleras. 

 
En slutsats av delprojektet är att ledare inom hälso- och sjukvården har stor 
anledning att sätta sig in i ramverken och ta till sig de strukturer, arbetselement 
och arbetssätt som de föreslår. Det finns många skäl för det. Alltifrån att de fäster 
uppmärksamheten på viktiga framgångsfaktorer, att arbetssätten synliggör 
riskerna för att politiska beslut inte blir genomförda, att både beställaransvar och 
utföraransvar innefattas,  till att de synes bli en allmänt spridd referensram för 
styrning. 
 
En annan slutsats är att beställare har anledning att införliva olika delar, såsom 
t.ex. riskanalyser i sitt beställningsarbete. Då kommer bl.a. riskerna för att 
beställningar inte blir verkställda, vilket i dag är ett vanligt problem, inte minst 
inom egenproduktionen, att synliggöras och därmed också kunna förebyggas på 
ett bättre sätt.  
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Sammanfattande reflektioner och kommentarer 
 
Syftet med denna rapport är att ge underlag för utveckling av beställarstyrningen i 
hälso- och sjukvården. För att få underlag för detta har vi sökt kunskap från 
forskning, utvärderingar, konsultrapporter och från dokumentation av pågående 
metodutvecklingsaktiviteter och försök med nya arbetsformer.  
 
Tanken är att Du som läsare skall finna underlag för egna reflektioner och 
slutsatser. I detta avsnitt kan Du ta del av våra. 
 
Styrning i sjukvården: ett organisationsteoretiskt resonemang 
 
Som en utgångspunkt för analysen av styrproblematiken inom hälso-och 
sjukvården har vi valt en organisationsteoretisk referensram. Sjukvården skall 
betjäna befolkning och patienter, d.v.s. den är - eller borde vara - en 
serviceorganisation. Men den har också drag av produktionsorganisation. Många 
verksamheter - särskilt inom dess stödfunktioner - är rutinmässiga och lämpar sig 
för massproduktion. Sjukvården skall också ha kapacitet till komplex 
problemlösning - den är en kunskapsorganisation. En term som bäst fångar 
sjukvårdens organisatoriska utveckling är  multiprofessionell organisation. Det 
behov av ständigt ökande  specialisering och arbetsfördelning som den 
accelererande kunskapsutvecklingen skapar leder till att nya yrkesgrupper med 
starka professionaliseringsbehov växer fram.  
 
Sjukvården har att utföra tjänster som har en stor spännvidd i innehåll - allt från 
det enkla och standardiserbara till komplicerad problemlösning under osäkerhet. 
Det är problem som är genuint livsviktiga och som medför ingrepp i individers 
integritet. De professionella skyddar denna känsliga och utlämnande 
patientrelation genom att starkt hävda sin självständighet och patientens intresse 
som främsta beslutskriterium. De starka professionerna med långt gående 
autonomi är sjukvårdens viktigaste kännetecken. Aktörerna sammansvetsas i sina 
professionella grupper med interna mål och utvecklingsbehov. 
Kunskapsutvecklingen sker genom specialisering. De professionella drivkrafterna 
och kultur påverkar aktörernas agerande starkast. Makt och status är knuten till 
specialistkunskapen. 

 
Sjukvården arbetar i en politisk miljö. Detta är särskilt tydligt i de nordiska 
länderna där ansvaret för att tillgodose sjukvårdsservice ligger på kommunerna 
(primärkommuner och landsting) och beslutsfattarna därmed är lokalt valda 
förtroendemän och -kvinnor. Men också i vårdsystem som domineras av privata 
aktörer är det politiska inslaget stort. Sjukvården är i alla system av stor betydelse 
för de enskilda människorna och engagerar dem följaktligen i 
påtryckningsverksamheter av olika slag. 
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I de länder där driften av sjukvårdens produktionsenheter är ett offentligt åtagande 
har verksamheten organiserats som en offentlig förvaltning. Organisationen har 
därmed präglats av hierarkier baserade på formell auktoritet och regelstyrning 
samt en strikt formaliserad beslutsgång. Den professionella verksamheten har 
dock en annan inre logik. Det uppstår spänningar (tabell 1). 
 

 

 FÖRVALTNING PROFESSIONELL 
ORGANISATION 

Organisations-
princip 
 

Hierarki Horisontella verksamhets- 
processer 

Uppdrag 
 

Målformulering uppifrån Kundstyrt uppdrag 

Drivkrafter 
 

Vertikal styrning och 
kontroll 

Professionella normer 

Styrning Inriktas på resurser (eller 
resultat)  
(budgetinstrument) 

Inriktas på knowhow och  
aktiviteter 

Motivation 
 

Materiella incitament och 
belöningar 

Professionell 
tillfredsställelse 

 
Tabell 1. Jämförelse mellan förvaltning och professionell organisation 
 

En realistisk beskrivning av sjukvården utnyttjar med fördel två begrepp - 
systemsyn och intressentperspektiv (Rhenman 1969, Simon 1957). Sjukvården är 
ett komplext system av organisationer och aktörer, med uppgift att handlägga i sig 
komplicerade och svårlösta problem. Det är viktigare att förstå helhetsbilden och 
relationerna mellan delarna än de enskilda delarnas detaljer. Beslutsfattandet sker 
som ett samspel mellan aktörer och i växelverkan med verksamhetsmiljön.  
 
Vår syn på sjukvården som ett öppet system, vars strukturer och processer är 
omgivnings- och situationsberoende och som därigenom inte har någon ”given 
bästa lösning” utan där organisatorisk framgång skapas genom ständig förändring, 
kan karakteriseras som ett kontingensteoretiskt synsätt.   
 
Också i beslutsfattandet kan vi notera en spänning mellan den professionella 
världen och den politiska världen. Den professionella expertens problemlösning och 
beslutsfattande söker sitt ideal i den vetenskapliga metoden och rationellt 
beslutsfattande, dvs bästa möjliga måluppfyllelse. Det politiska beslutsfattandet 
karakteriseras av aktörer som strävar till att befrämja sina och sina referensgruppers 
intressen (se även Lindblom 1957). Skillnaderna framgår av tabell 2. 
 



  84  
   
   
   

 
 

Teknisk Politisk 
Mål är härledda ur värden Mål och medel kan ej åtskiljas 
Medel väljs på basen av 
måluppfyllelse – valet av det bästa 
medlet är ren kalkyl 

Medel är intresserelaterade – och 
väljs för att tillgodose aktörens 
intressen  
Köpslående som metod 

Fullständig information eftersöks Selektiv information som stöder det 
prefererade alternativet presenteras 

Vetenskaplig kunskap Erfarenhetskunskap     

 
 Tabell 2. Teknisk och politisk beslutsuppfattning 
 
Vår uppfattning är att den politiska beslutsuppfattningen svarar mot en mer 
realistisk verklighetsbeskrivning när det gäller aktörers samverkan i en 
organisation. Också professionella experter tar till “politiska medel” när de önskar 
driva intressen – t ex sina patienters intressen. Teknisk problemlösning är 
användbar bara vid tydligt avgränsade professionella avgöranden. 
 
Låt oss i det följande diskutera styrningsuppgiften, med beaktande av de 
organisatoriska karakteristika för sjukvården som beskrivits ovan, ur ett 
övergripande systemperspektiv. 
 
Hälso- och sjukvården beskrevs i det föregående som ett komplext system av 
aktörer med ansvar gentemot väl informerade intressentgrupper och påverkade av 
starka professionella drivkrafter. Beslutsfattandet på organisationsnivå präglas av 
legitim intressebevakning. 
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Tre former av styrning av komplexa system kan – som tidigare noterats - 
särskiljas (tabell 3): 
 
Benämning Organisationsprincip Bärande idé Kritik, erfarenhet 
HIERARKI Struktur, formell 

position, direktiv 
Rationalitet, 
målinriktning, 
förutsägbarhet 

Inflexibilitet, 
toppstyrning, 
okänslighet för 
kundperspektiv 

MARKNAD Byte mellan 
självständiga aktörer 

Egenintresset 
som drivkraft 

Incitament för 
effektivitet - Förlust 
av helhetssyn, trans-
aktionskostnader 

NÄTVERK Fritt verkande 
aktörer i gemenskap  

Släktskap eller 
gemensamma 
värden som 
sammanhållande 
kitt 

Flexibilitet, 
engagemang, 
anpassbarhet, 
empowerment – 
”Oberäknelighet” 

 
 
 Tabell 3. Tre styrformer 
 
Tidigare har påpekats att sjukvården är en multiprofessionell organisation 
administrerad av en offentlig förvaltning. Förvaltningen är hierarkisk, medan den 
professionella organisationen snarast kan karakteriseras som ett lösligt nätverk. 
De professionella nätverken är per definition autonoma och därmed svåra att styra 
”utifrån”. Under 1980-talet kom därtill den offentliga sektorn att utsättas för 
ökande kritik. Hierarkier, byråkratier och offentliga monopol sågs som 
konserverande, ineffektiva och okänsliga för kundernas önskemål och preferenser 
(”government failure”). Marknaden som styrform också i offentliga verksamheter 
började prövas i ökande utsträckning under det decenniet som en del av ”new 
public management”. Utgångspunkten var att konkurrens skulle sporra aktörerna 
till effektivare verksamhet. Möjligheterna till vinst skulle skapa incitament för en 
effektivisering, som samtidigt skulle leda till ett totalt sett lägre resursutnyttjande. 
 
Marknaden som styrform inom sjukvården hade i och för sig tidigare avvisats med 
teoretiska resonemang, som därtill föreföll väl grundade i praktisk erfarenhet. 
Man hänvisade till tre förhållanden som omöjliggör att sjukvården kan 
överlämnas åt de ”fria marknadskrafterna”: 
 
1) Genuin osäkerhet. Risken för insjuknande och därmed behov av sjukvård är 

svåruppskattad för enskilda individer. Dessa har därför en tendens att 
underskatta sitt långsiktiga vårdbehov och har otillräcklig betalningsvilja för 
att upprätthålla ett tillräckligt försäkringsskydd (s.k. moral hazard). En 
tillräcklig försäkring för fall av insjuknande måste därför skapas genom en 
kollektiv (samhälleligt reglerad) insats. 
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2) Informationsasymmetri. Vårdgivaren har större kunskap än vårdtagaren. Risk 

uppstår att vårdgivaren utnyttjar övertager genom att ta ut ett för högt pris 
eller rekommendera onödig vårdkonsumtion (s.k. supplier-induced demand). 

 
3) Externaliteter. Vissa av sjukvårdens insatser får effekter om de omfattar den 

övervägande delen av befolkningen (t.ex. preventionsprogram och 
vaccineringar), men den enskilda individens beräknade nytta understiger en 
individuell betalningsvilja. De kan upprätthållas bara genom kollektiva 
arrangemang. 

 
För att komma till rätta med dessa ”market failures” uppgjordes under 1980-talet 
flera konkreta förslag till ”modeller” för hur marknadsmässiga relationer mellan 
aktörerna kunde införas utan att förlora möjligheten till en övergripande offentlig 
styrning. 
 
Den första av dessa modeller lades fram av den holländsk-amerikanske 
hälsoekonomen Alain Enthoven för tillämpning inom det brittiska statliga 
sjukvårdsystemet (National Health Service)(Enthoven 1985). Grundidén var att 
skapa en tredje resursstark part för att företräda konsumenten i den affärsmässiga 
relationen med vårdgivaren, där den sistnämnda har ett förkrossande 
informationsövertag. Enthoven ansåg att denna ”sponsor” kunde vara en offentlig 
sjukvårdsmyndighet, en finansiär (försäkringsbolag) eller en sammanslutning 
företrädande patienterna (”health maintenance organization” med frivilligt 
medlemskap). Sponsorns uppgift var att bedöma patienternas behov, och på basen 
av dessa formulera uppdrag och efter upphandling kontraktera vårdgivare. Han 
kallade modellen managed competition, d.v.s. styrd konkurrens. 
 
 
    
 
 Behovsbedömning  Uppdrag 
    Betalning 
  
 
 
 
                Vårdrelation 
 
 
 Figur 3. Styrd konkurrens i sjukvården 
 
Saltman och von Otter (1988) framlade en liknande modell, som de ansåg var 
bättre lämpad för en offentlig sjukvård (public competition, offentlig konkurrens). 
Skillnaden låg i att sponsorn förutsattes vara en offentlig myndighet med en tydlig 
befolkningsföreträdarroll, och att ersättningarna till vårdgivarna kunde ske på 
basen av ”offentlig marknadsandel”. Konkurrensmomentet skull därmed inte 

Sponsor 

Patient Vårdgivare 



  87  
   
   
   

 
ligga i upphandlingen, utan i vårdgivarnas tävlan om patienternas gunst. En av 
modellens hörnstenar var patienternas valfrihet. 
 
Argumenten för en tillämpning av dessa modeller var inte enbart en strävan efter 
att tillämpa marknadsmekanismer i sjukvården. Man såg också fördelar i den nya 
tydliga rollfördelning, där befolkningsföreträdarna (i synnerhet politikerna) skulle 
ha ett övergripande beställaransvar, och kunna hålla avstånd till 
produktionsfrågor. De renodlade vårdgivarorganisationerna kunde då ledas 
”företagsmässigt” av ”yrkesadministratörer”, eventuellt med stöd av 
expertstyrelser. 
 
Eftersom ”fria marknadssituationer” också på andra sektorer karakteriseras av 
ofullständigheter och ineffektivitet har ekonomisk forskning ägnat 
uppmärksamhet åt dessa imperfektioner. Sätten att organisera samspelet mellan 
aktörerna har undersökts med transaktionsekonomisk teori. Observationen att 
marknaden inte alltid är den effektivaste formen ledde till att man sökte dels 
orsakerna till detta, dels alternativa organisationsformer (Williamson 1986). 
Marknadstransaktionen föranleder kostnader (framtagandet av information om 
och bedömning av varans eller tjänstens värde, förhandling och uppföljning av 
kontrakt). Fullständig information är en utopi, och därför fattas besluten på ett 
osäkert underlag (”begränsad rationalitet”). Transaktionen kan fördyras av att en 
aktör utnyttjar ett informationsövertag (opportunism). Alternativet är 
”internalisering” av aktörerna, dvs. att samla dem i samma organisation. Motiv för 
internalisering är att en resurs är specifik för organisationens verksamhet och inte 
kan utbytas, att osäkerhet råder om dess tillgång på marknaden och att ett behov 
av hög utnyttjandegrad föreligger. 
 
Sammanfattningsvis gäller enligt detta resonemang att en marknadsrelation 
mellan aktörer innehåller starka incitament till effektivitet i verksamheterna, men 
också höga transaktionskostnader. Dessa åter kan minimeras om aktörerna 
inlemmas i samma organisation, vilket kan ge skalfördelar men ställer höga krav 
på ledning och kontroll. 
 
Detta har föranlett transaktionsekonomerna att också diskutera frågan om lämplig 
organisationsstruktur ur ett styrningsperspektiv. Ett exempel är en granskning av 
koncernorganisationen. En parallell frågeställning handlar om optimala former för 
ägarinflytande och huvudmannaskap – temat ”corporate governance” avhandlas 
numera flitigt i managementlitteraturen. 
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Samverkan har under senare tid allt oftare också inom näringslivet ställts mot 
marknadskonkurrens. Argumentationen är sammanfattad i tabell 4. 
 
 

Konkurrens Samverkan 
mellan aktörer 

Olika intressen och mål hos 
aktörerna 

Delade intressen och mål hos 
aktörerna 

Bedömningen av verksamhet och 
resultat är enkel 

Bedömningen av verksamhet och 
resultat är svår 

 
Tabell 4. Konkurrens eller samverkan ? 

 
Marknadsimperfektionerna innebär att det behövs klara regler för aktörerna. Det 
finns anledning att ägna frågan om vilken kontroll (t.ex. över marknadsinträde) 
och vilka regleringar myndigheterna bör utöva över (kvasi)marknader allt mer 
uppmärksamhet (Arvidsson 1995). 
 
Vi har i det föregående pekat på komplexiteten och de inbyggda spänningarna i 
sjukvården. Hierarkisk styrning över en multiprofessionell organisation har 
begränsad verkningsgrad. Det är naturligt med ett aktörssynsätt, där relationerna 
mellan aktörerna i mångt och mycket följer en politisk (intressebevakar-) logik. 
Denna är dock i konflikt med den expertlogik som tillämpas i patientvården.  
 
Förhoppningar uppstod under 1980-talet att med marknadsstyrning kunna komma 
tillrätta med ineffektivitet och bristande kundorientering. För att undvika ”market 
failures” till följd av obalansen i relationen mellan den starka producenten och 
den svaga kunden (patienten) ville man tillföra en tredje part – sponsorn, d.v.s. 
finansiären och beställaren – som också bestämde spelreglerna. Två modeller 
introducerades: ”styrd konkurrens” och ”inre marknad”. Transaktionsekonomisk 
teori återförde intresset till denna inre marknads organisationsform och till 
balansen mellan konkurrens och samverkan. Trots att 1990-talet innebar att 
marknaden öppnades för också externa producenter ledde inte detta till att 
modellerna av forskarna togs upp till förnyad granskning. 
 
Ur detta teoretiska resonemang kan härledas följande hypoteser: 
 
1) De bästa förutsättningarna att balanserna fördelar och nackdelar vid 

utnyttjande av marknadsliknande lösningar (”styrd konkurrens”) inom 
sjukvården uppstår om det sker inom ett enhetligt offentligt system (som t.ex. 
ett svenskt landsting eller det brittiska National Health Service). Den 
offentliga huvudmannen kan utöva nödvändig marknadsreglering och också 
bestämma de interna organisationsformerna med beaktande av målkongruens, 
mätbarhet av kvalitet och resultat, transaktionskostnader, stordriftsfördelar 
och behov av anpassbarhet. 
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2) Den rolluppdelning i befolkningsföreträdande ägare och beställare, avskiljda 

från direkt inflytande över produktionen av vårdtjänster, som ”styrd 
konkurrens” förutsätter bland den offentliga organisationens politiska 
beslutsfattare, är utomordentligt svår att genomföra i praktiken. Den står i 
strid med politikens logik. Beslutsfattarna ställs av allmänheten i huvudsak till 
svars för tillkortakommanden i den direkta vårdvardagen. De ”strategiska 
avgörandena” upplevs i det perspektivet som övergripande och abstrakta. 

 
3) Strävan efter balans innebär att renodlade organisationslösningar är 

osannolika. Man kan förvänta sig att ”skarp” konkurrensutsättning 
förekommer sida vid sida med integrerade organisationslösningar. 

 
4) ”Styrd konkurrens ” är ett övergripande organisatoriskt arrangemang. Även 

om det kan leda till att också individinriktade finansiella incitamentstrukturer 
tas i bruk påverkas den professionella verksamheten – den praktiska 
sjukvården – i blygsam utsträckning.  

 
5) ”Styrd konkurrens” kan inte förväntas ge bättre totalkostnadskontroll eller 

kostnadsreduktioner. Kostnadsnedskärningar förutsätter ingrepp i kapacitet 
eller tillgänglighet, vilka är ägar- snarare än beställarärenden. 

 
Vi kommer avslutningsvis att diskutera dessa hypoteser utifrån det material 
litteraturen, inklusive ”gråzonslitteraturen”, och erfarenheterna från 
beställarverksamheten i de svenska landstingen under de tio senaste åren utgör. 
Synpunkter från både från tjänstemän och politiker har inhämtats. Vi inleder dock 
med att mer generellt redovisa våra intryck. 
 
  
Förutsättningar för styrning 
 
Det material som vi gått igenom i projektet Styrning visar att styrning är en fråga 
som måste betraktas ur flera olika synvinklar. Ytterst handlar det om att påverka 
andra aktörers uppfattningar och handlingar i syfte att nå de mål som den styrande 
parten satt upp.  
 
En förutsättning för att en effektiv styrning skall kunna uppnås är att det finns 
klarhet när det gäller olika aktörers roller och mandat. En annan att de styrande 
har kunskap om vilka verktyg och arbetsmetoder som finns och vilka förväntade 
effekter dessa har. Och - inte minst viktigt - handlar det om att i verkligheten göra 
det man vet att man borde göra. Det vill säga, det handlar om att våga fatta de 
beslut som krävs för att skapa en klar rollfördelning och tydliga mandat för olika 
aktörer. Det handlar också om att skapa strategier för styrning som inkluderar 
användning och utveckling av adekvata styrmekanismer anpassade till den miljö 
där de skall tillämpas. Styrningens förutsättningar att fungera är också beroende 
av de attityder och förväntningar som finns och som utvecklas i organisationen.    
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Styrning kräver konsekvens och uthållighet. Beställarstyrning har bäst möjlighet 
att lyckas om beställarna har mandat att agera långsiktigt för att därigenom kunna 
lägga grunden för ett förtroendefullt samarbete med producenterna, både de 
landstingsägda och de privata vårdgivare som man anlitar. Långsiktighet ger 
förutsättningar för att bygga upp förtroende och ömsesidig respekt och är en viktig 
grund för att motivera verksamhetsutveckling och kompetensutveckling.   
 
Om producenterna skall kunna bedriva en effektiv verksamhet och deras ledningar 
skall ha förutsättningar att agera på ett trovärdigt sätt i förhållande till 
verksamhetschefer och personal i den egna organisationen duger det inte att ha 
ettåriga uppdrag som dessutom kanske justeras ytterligare ett antal gånger under 
året. För externa producenter är uppdragen som regel mera långsiktiga. Det borde 
de vara även för landstingets egna verksamheter. Beställarna har ett stort ansvar 
när det gäller att genom tydliga och långsiktiga avtal och välutvecklade former för 
uppdragsdialog och uppföljningsdialog ge produktionen rimliga förutsättningar att 
göra ett bra arbete 
 
En utgångspunkt för att styrning över huvud taget skall vara motiverad och 
meningsfull är att den styrande vet vad han vill uppnå och att dessa mål grundas 
på kunskap om de behov och värderingar som finns hos de yttersta 
uppdragsgivarna, som när det gäller all skattefinansierad verksamhet är 
befolkningen. Det måste också finnas en rimlig koppling mellan de mål man vill 
uppnå och de resurser som ställs till förfogande för den som skall utföra 
uppgiften.  
 
 
Roller 
 
Det har framgått av tidigare redovisade forsknings- och konsultrapporter att det  
finns en bred enighet om att det är i rollen som beställare som politikerna har sin 
naturliga funktion som befolkningsföreträdare. Det är dock en normativ snarare än 
en empiriskt grundad utsaga. En viktig poäng med att skilja beställarrollen från 
ansvaret för produktionen är att underlätta för politikerna att ha ett 
befolkningsperspektiv som utgångspunkt för sina analyser och beslut. Det handlar 
om att politiker och patienter/befolkning står på samma sida i processen.  
 
Det politiska uppdraget handlar i hög grad om att se till helheten och till att den 
samlade utvecklingen blir positiv, att välfärdssystemet hålls samman över 
huvudmannagränser och gränser för olika välfärdssystem.  
 
Beställarna är den del av organisationen/politiken som har de bästa kunskaperna 
om hälsoläget och behoven och som, i dialog med producenterna och på annat 
sätt, förhoppningsvis bygger upp kunskap om vilka resurser som krävs för att 
kunna tillgodose behoven. Mot den bakgrunden har beställarpolitikerna också en 
viktig uppgift i att inte bara prioritera inom de ramar man tilldelats utan också i att 
vara kravställare, i förhållande till landstingsfullmäktige, som beslutar om de 
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resurser som ställs till vårdens förfogande, och i förhållande till de som har 
ägaransvar för landstingens vårdenheter och därmed är ansvariga för att dessa 
bedriver sin verksamhet effektivt.        
 
Som beställarpolitiker skall man inte blanda sig i själva produktionen men 
givetvis formulera krav på vilken servicenivå, vilken kvalitet och vilka resultat 
man beställer/upphandlar och sedan följa upp att producenterna levererar det som 
beställts.  
 
I beställarrollen ingår också att vara lyhörd för befolkningens önskemål och att 
som ett led i uppföljning och behovsanalys ta vara på vilka erfarenheter som 
befolkning och patienter har av vården och av förutsättningarna för att leva under 
förhållanden som befrämjar hälsan. Det behöver också finnas system hos 
beställarna för att ta vara på de signaler som i olika form kommer från befolkning, 
patienter och anhöriga. Det kan vara enkäter, samtalsgrupper, möten med 
patientföreningar och andra organisationer liksom information från vårdens egna 
system, t ex avvikelserapportering, Lex Maria anmälningar och ärenden hos 
patientförsäkring och patientnämnd. Det material vi redovisat visar att aktiviteter 
av denna typ utvecklas och används på många håll, både i beställar-
utförarlandsting och andra landsting. Bedömningen är ändå att mycket återstår att 
göra för att förbättra  beslutsunderlaget i dessa avseenden.  
 
Patienternas valfrihet kan, som redovisats tidigare, också användas som ett viktigt 
signalsystem för beställarna i deras bedömning av hur verksamheten fungerar och 
uppskattas. En förutsättning för att detta signalsystem skall ge någon nämnvärd 
ledning är dock att det finns faktiska valmöjligheter, att människor får information 
om vilka valmöjligheter man har och att det finns information tillgänglig om 
väntetider och andra kvalitetsindikatorer som kan vara till ledning för patienternas 
val av vårdgivare. Även i dessa avseenden är en utveckling på gång, framför allt 
på nationell nivå. Beställarna skapar de lokala förutsättningarna. Beställare som 
lierar sig med patienterna blir starkare beställare. 
 
Rollfördelningen mellan beställarpolitiker och politiker i andra delar av 
landstingsorganisationen är många gånger oklar. Flera utvärderingar har visat att 
det är lätt att återfalla i gamla roller och att i vissa fall samma politiker fortfarande 
har flera olika funktioner och därmed flera olika roller samtidigt. Man måste 
acceptera att det tar tid att lära sig nya roller men tiden löser inte problemen om 
organisation och ansvarsfördelning i grunden är oklar. Legitimiteten för 
beställarna hotar att undermineras om andra organ går in i frågor som beställarna 
uppfattade att de hade mandat att hantera.  
 
Det är nödvändigt att man i landstingen klarar ut vilka mandat man har i olika 
roller och vilka frågor som skall hanteras genom beställarstyrning respektive 
genom ägarstyrning och vem som i så fall utövar denna. Ägarstyrning verkar över 
huvud taget vara ett område som behöver utvecklas om landstingets samlade 
vårdresurser skall kunna optimeras och effektiviseras. Det står också klart att 
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övergripande strukturfrågor inte kan lösas enbart genom de beställningar som görs 
utan att det krävs samlade bedömningar och åtgärder på landstingsnivå. Formerna 
för samspel mellan beställare, ägarsida och landstingsledning kring strukturfrågor 
i den vård som drivs genom landstingförvaltningar och landstingsägda bolag 
behöver utvecklas och göras kända i hela organisationen. Det samma gäller 
beträffande de förutsättningar som gäller för konkurrensutsättning, avknoppning 
och andra frågor kring att skapa mångfald i vården.  
 
Materialet visar också att tanken att sjukhus och annan vårdproduktion skulle ha 
en självständigare ställning i en beställar-utförarorganisation inte i någon högre 
grad har kommit att omsättas i praktisk verklighet i svensk hälso- och sjukvård. 
En konsekvens av detta är att förvaltningsdrivna sjukhus och vårdcentraler många 
gånger ges sämre förutsättningar, t ex när det gäller att utveckla ett professionellt 
ledarskap och en långsiktig verksamhetsutveckling, än vad som gäller för 
landstingsägda bolag och privata entreprenörer. Lösningen på detta kan vara att i 
ökad utsträckning använda modellen med landstingsägda bolag eller öka andelen 
entreprenader men det kan lika gärna handla om att utnyttja de legala möjligheter 
som finns att ge en reell självständighet till de förvaltningsdrivna sjukhusen och 
vårdenheterna. Härigenom skulle en ökad tydlighet i rollfördelningen kunna 
åstadkommas.  
 
Ökad självständighet för produktionsenheterna och skarpare kontrakt även med 
förvaltningsdrivna vårdenheter lyfts fram som en möjlighet att stärka beställarnas 
ställning i förhållande till produktionen. Det är omvittnat i flera av de 
utvärderingar som vi tidigare refererat att beställarna tenderar att ha tydligare 
kontrakt, och ofta också bättre kontraktsdialog och uppföljningsdialog, i 
förhållande till privata entreprenörer än till de egna producenterna. Det har också 
visat sig att det är lättare att styra de privata producenterna än egenproduktionen. I 
dessa frågor finns lärdomar att hämta från de landsting som har längst erfarenhet 
av att tillämpa konkurrensutsättning.  
 
En annan viktig lärdom av utvärderingar som jämfört styrning av offentligt och 
privat driven vård är att det inte i första hand är beställarnas kompetens som 
brister utan att det faktiskt hos samma beställare handlar om att man valt olika 
förhållningssätt gentemot privata och offentliga vårdgivare. I viss mån förklaras 
detta av att privata vårdgivare själva är angelägna om att arbeta utifrån tydliga 
kontrakt och därigenom också arbetar aktivt för att få till stånd sådana. Detta 
underlättas genom att rollerna är tydliga. Förbättrad styrning kan således i viss 
utsträckning handla om att utnyttja den kompetens och de styrmedel som finns 
även i styrningen av landstingen egna verksamheter.       
     
 
Verktyg och arbetsformer 
 
De utvärderingar som genomförts visar att  beställarkompetensen har utvecklats,  
men att detta förefaller vara en långsam process. Det har inte funnits många 
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rollmodeller. Beställarnätverket och dess arbete med utbildning och 
erfarenhetsutbyte kan ses som ett uttryck för att man identifierat detta behov.  
 
För närvarande förefaller det som om det finns en trend mot centralisering av 
tjänstemannafunktionerna på beställarsidan. Denna utveckling syftar bl.a. till att 
ge bättre förutsättningar för att skapa beställarenheter som har den nödvändiga 
bredden och djupet i sin kompetens. Många framhåller behovet av att det finns 
medicinsk kompetens även på beställarsidan.  
 
En del i beställarkompetensen är att ha en god kunskap om befolkningens 
hälsoproblem, om kvaliteter och brister i den vård som ges, om befolkningens 
önskemål och värderingar och om de politiska värderingar och prioriteringar som 
ger ramen för vårdöverenskommelser och upphandlingar. En annan del i 
beställarkompetensen handlar om att känna till och behärska metoder och 
arbetsformer som kan användas för att styra verksamheten mot de uppsatta målen.  
 
Styrning genom tydliga kontrakt, kunskapsstyrning kopplad till evidensbaserad 
kunskap och styrning med hjälp av mer utvecklade ekonomiska styrsystem är 
instrument som börjat användas i ökad utsträckning och som behöver utvecklas 
ytterligare både när det gäller själva instrumenten som sådana och formerna för att 
använda dem.  
 
Det är intressant att konstatera att kontraktsstyrningen tycks ha utvecklats mest i 
landsting och kommuner som har arbetat med konkurrensutsättning där privata 
vårdgivare har släppts in. Många utvärderingar visar också att 
konkurrensutsättningen har bidragit till en ökad fokusering på kvalitetsfrågorna 
bland såväl privata som offentliga vårdgivare som hos beställare och myndigheter. 
Resultaten från utvärderingar och forskning talar för att effekten av tillämpning av 
olika marknadsmekanismer är större när det finns externa aktörer med i bilden än 
när man i huvudsak försöker tillämpa marknadsmekanismer inom en intern 
marknad.  
 
Nationellt utvecklingsarbete kring evidensbaserad vård bedrivs t ex inom SBU 
och Socialstyrelsen. Detta, tillsammans med medicinskt programarbete, som 
börjat utvecklas inom flera landsting, är exempel på utvecklingsaktiviteter som 
kan lägga grund för en styrning som är mer inriktad på kvalitet ur patientens 
perspektiv, på effektiva vårdprocesser och på uppföljning och utvärdering som 
fokuserar mer på resultat än på pengar och antal producerade aktiviteter av olika 
slag. En positiv utveckling har påbörjats men mycket återstår att göra. 
 
Erfarenheterna pekar på att fungerande styrning förutsätter en utvecklad dialog 
mellan beställare och producenter - både egna och externa producenter. 
 
- Det handlar om en dialog för behovsbedömning och resursanalys som utgår 

från befolkningens hälsoproblem å ena sidan och medicinska program, 
vårdprogram och vårdprocesser å andra sidan. 
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- Det handlar om en uppdragsdialog kring mål och åtaganden i kontraktet. 
 
- Det handlar också om en uppföljningsdialog för bedömning av om åtagandet 

fullgjorts och för analys av effekter för patienter och befolkning. 
 
Genom en utvecklad dialog byggs en fortlöpande lärprocess in i relationen mellan 
beställare och producent. En lärprocess som kan bidra till utveckling av 
verksamheten och till att lägga grund för förtroende och ömsesidig respekt mellan 
beställare och vårdproducenter..     
 
En annan del i styrprocessen handlar om att anpassa de ersättningssystem och 
belöningssystem som tillämpas på ett sätt som bidrar till att förstärka 
motivationen att arbeta för att nå uppställda mål. Det handlar dels om hur 
beställarna ersätter produktionen dels om de ersättnings- och belöningssystem 
som finns inom de olika produktionsenheterna.  
 
Tidigare i rapporten har frågan om de möjligheter och problem som hänger 
samman med olika ersättningssystem redovisats. Här vill vi lyfta fram några 
generella slutsatser som bör beaktas vid utveckling av ersättningssystem som skall 
kunna stödja beställarnas önskan att kunna styra verksamheten mot uppsatta mål. 
 
De styrmedel som används måste balansera varandra i hela systemet - både 
sjukhus, öppen specialistvård och primärvård - så att helheten med rimlig 
sannolikhet styr mot de mål man vill uppnå.  
 
System där pengarna följer patienternas val ger starka incitament till producenter 
och tydliga signaler till beställarna. För att ersättningarna skall upplevas som 
rättvisa krävs att de ger skälig ersättning i relation till kostnaden för produktionen. 
Detta är också viktigt för att producenter inte skall frestas att undvika tunga 
patienter eller å andra sidan lockas att ge onödig men inkomstbringande vård i 
situationer där denna ger relativt sett för hög ersättning. Prestationsersättning utan 
tak eller andra restriktioner tenderar att blir kostnadsdrivande. För snäva 
restriktioner kan å andra sidan leda till att man förlorar den avsedda styreffekten i 
systemet. Även här handlar det således om att pröva sig fram till en balanserad 
modell.  
 
Utmaningen i dagsläget ligger i att konstruera ersättningssystem där de 
prestationer som belönas är mer resultatinriktade och/eller processinriktade i den 
meningen att de relaterar till åtaganden som uttrycks i termer av hela 
vårdprocesser eller långsiktiga åtaganden för en viss patientgrupp. Diskussioner i 
denna riktning har påbörjats som en naturlig konsekvens av önskan om att i högre 
grad kunna uttrycka beställningarna i termer som relaterar till medicinska program 
och vårdprocesser. Ur ett beställarperspektiv är det viktigt att detta 
utvecklingsarbete kompletteras med utveckling av ersättnings- och 
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uppföljningssystem som ger praktiska förutsättningar för att använda ekonomiska 
incitament och uppföljningsmekanismer som instrument för styrning.    
 
De lärdomar vi kan dra av forskningsresultat och utvärderingar är att konstruktion 
av styrsystem handlar om att finna den rätta balansen mellan olika 
styrmekanismer. Vilken balans som är den rätta beror på i vilken miljö som 
styrningen skall verka. Det finns inget styrsystem som är det ideala i alla lägen. 
Forskningen ger kunskap om de förväntade effekterna av olika mekanismer. 
Doseringen måste avgöras i varje enskild situation. Effekterna måste följas upp i 
den egna organisationen vilket gör det nödvändigt att kontinuerligt följa upp om 
avsedda styreffekter uppnås och att ha hög beredskap för anpassning av systemen 
om det visar sig att den valda lösningen inte har avsedd effekt. 
 
Hälso- och sjukvården i ett offentligt finansierat system måste alltid vara ett 
system som styrs av spelregler som garanterar rättvis och säker vård och som i 
princip skall gälla både för offentliga och privata vårdproducenter. Ökad 
användning av marknadsmekanismer i offentligt finansierad vård och omsorg 
handlar därmed alltid om att inom ramen för en reglerad marknad utnyttja de 
stimulanseffekter och den utvecklingspotential som förknippas med konkurrens 
mellan producenter, ökat inflytande för patienter genom valfrihet och förbättrad 
information och ökade möjligheter för vårdpersonalen att välja arbetsgivare.    
 
 
Åter till våra hypoteser 
 
De samlade erfarenheterna av beställar-utförarmodellen tillämpad i sjukvården – 
det som i litteraturen kallas ”styrd konkurrens” – kunde uttryckas i följande korta 
repliker: 
 
”De dramatiska effekterna har uteblivit – men mycket har skett i det tysta”. 
 
”Beställarna upplever - icke utan yrkesstolthet – att man i sitt värv kommit längre 
än vad forskningsrapporterna påvisar”.  
 
Det första uttalandet är i enlighet med vår femte hypotes – den om att man inte 
kan förvänta sig stora ekonomiska vinster, åtminstone inte i meningen 
kostnadsreduktioner. Bergman och Dahlbäcks (1999) analys av strukturarbetet ger 
också vid handen att de radikalare ingreppen gjorts som direkta politiska 
interventioner, som handlat om i huvudsak sjukhusnedläggningar och fusioner. 
Det finns alltså anledning att i fortsättningen ägna frågan om ägarstyrning – s.k. 
corporate governance – ökad uppmärksamhet. 
 
Eftersom vår granskning begränsar sig till beställarna, är det inte möjligt att uttala 
sig om den fjärde hypotesen (de begränsade effekterna på vårdverksamheten). 
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Den tredje hypotesen förutspådde att konkurrensutsättning – d.v.s. 
”externalisering” - sker parallellt med samordning och integrering. Exempel på 
detta ges i samtliga regioner och landsting med intern marknad. En tolkning är att 
”marknadsinstrumentet” utnyttjas pragmatiskt snarare än ideologiskt. Det har 
varit betecknande att argumenterandet för beställar-utföraruppdelning under hela 
1990-talet fördes utan ideologiska förtecken. I viss mån har retoriken ändrats 
under de allra senaste åren. 
 
Den andra hypotesen handlade om det svåra för politikerna att gå in i en renodlad 
befolkningsföreträdar- och beställarroll, som kan ses vara i konflikt med 
politikens logik. En tydlig ägarroll på samma sida om ”beställar-
utförargränslinjen” kan i viss mån minska konflikten. Som påpekades ovan har 
politikerna i hög utsträckning engagerats av strukturbeslut, som direkt påverkat 
produktionen. Å andra sidan har dessa beslut i allmänhet inte varit publikfriande. 
Vi kan i varje fall notera att de flesta ”beställarlandsting” valt att bibehålla av 
politiker bestående sjukhusdirektioner eller produktionsnämnder. Detta kunde ses 
som ett stöd för hypotesen. 
 
Det är frestande att tolka endel politikeruttalanden vi stött på i samband med detta 
arbete som ”svaga signaler” på att en mer genomgripande attitydförändring håller 
på att ske. Man uttrycker att man känner det som en lättnad att i beställarstyrelsen 
slippa strulet med produktionsfrågorna och anser att det underlättar uppdraget att 
verka som befolkningsföreträdare. Eftersom det handlar om en radikal 
omdefinition av det politiska uppdraget upplever vi det också som signifikativt att 
vi stöter på dessa uttalanden efter tio års erfarenhet av beställar-
utföraruppdelning. – Möjligtvis kan det ökande intresset för bolagisering av 
utförarorganisationerna ses som ett uttryck för att det nya politikeruppdraget 
(beställar- och befolkningsföreträdarrollen) håller på att institutionaliseras. 
Eftersom politisk consensus inte råder härvidlag är detta konstaterande dock 
spekulativt. 
 
Ett annat exempel på något som skett i det tysta är det ökande självförtroende vi 
kan identifiera bland i synnerhet beställartjänstemännen. Av betydelse har enligt 
vår bedömning varit inte enbart ett aktivt kompetensutvecklingsprogram utan 
också att beställarna i ökande utsträckning förhandlat och träffat avtal med privata 
vårdgivare. Dessa beskrivs av beställarna som mer kompetenta och tydligare 
avtalspartners än motparterna inom det egna landstinget. De sistnämnda har på 
den organisationsinterna scenen andra påverkningsmöjligheter än 
avtalsförhandlingarna. Det har tydliggjort för beställarna att upplevd ”kraftlöshet” 
i avtalsstyrningen inte berott på deras agerande som beställare, utan på att den 
interna marknaden inte binder aktörerna lika entydigt som den externa. Detta 
påminner oss återigen om att det idealiska systemet inte existerar. ”Styrd 
konkurrens” inom en enhetlig offentlig organisation – som det uttrycktes i vår 
första hypotes – har både fördelar och nackdelar. Också om den offentliga 
organisationen klarar av att förhindra ”market failure” är den ingalunda immun 
mot ”government failure”.  
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Viktigt att tänka på 
 
De erfarenheter som presenteras i rapporten visar att övning ger färdighet. 
Tillämpning av nya styrformer kräver att man lär sig hantera dessa. Det kräver 
utbildning och det kräver tid och övning i den praktiska verkligheten.  
 
Forskning och utvärderingar ger en grund för fortsatt utvecklingsarbete. Det går 
också att vinna tid på att lära av de som tidigt har börjat tillämpa nya styrformer. 
Man skall inte förakta den effektiviseringspotential som ligger i att lära av andras 
misstag liksom i att ta del av deras tips på hur man kan åstadkomma en 
framgångsrik styrningsprocess. Beställarnätverket är en av de viktiga aktörer som 
finns för att skapa fora för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring styrfrågor i 
vården.   
 
Här lyfter vi fram några lärdomar som kan vara viktiga att ha med sig i bagaget i 
det fortsatta arbetet med att utveckla styrningen ur ett beställarperspektiv: 
 
- Klargör rollerna mellan olika aktörer och ge tydliga mandat till beställarna så 

att de har en grund för ett trovärdigt agerande i förhållande till producenterna. 
Ge beställarna förutsättning att agera långsiktigt och undvik interventioner 
från andra nivåer i organisationen som raserar beställarnas legitimitet. 

 
- Förtroende och respekt mellan beställare och verksamhet är grundläggande 

komponenter för att styrning skall kunna bli framgångsrik. Att bygga 
förtroende är fundamentalt. Det kan ta år. Var uthållig och konsekvent. 

 
- Utveckla beställarkompetensen genom utbildning, erfarenhetsutbyte och 

träning. Använd dialogen med producenterna kring behovsbedömning, 
kontraktsutformning och uppföljning som en fortlöpande lärprocess som kan 
skapa samsyn och bygga förtroendefulla relationer. Bygg beställningarna på 
evidensbaserade kunskaper. I möjligheten till att initiera systeminnovationer 
ligger beställarnas största möjlighet att bidra till effektivisering. 

 
- Bevaka att vårdens uppföljningsinstrument utformas så att de ger meningsfull 

information ur ett beställarperspektiv. Välj relevanta uppföljningskriterier för 
att följa upp kontraktets åtaganden och effekterna för patienter och befolkning. 

 
- Tänk på att beställarnas agerande i hög grad avgör produktionsledningarnas 

förutsättningar att kunna agera på ett trovärdigt sätt i den egna organisationen 
och därmed kunna styra mot de avtalade målen. 

 
- Varje verksamhet och varje situation kräver sin egen balans mellan valda 

styrmekanismer. Det finns inga patentlösningar. Utmaningen handlar om att 
skapa ett styrsystem där olika spelregler, incitament, uppföljningssystem och 
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arbetsformer balanserar varandra. Beställarna har ett ansvar för att lämpliga 
styrinstrument, metoder och arbetsformer utvecklas.  

 
- Inse att de olika komponenterna i ett styrsystem hänger ihop. Om man ändrar 

en komponent kan det få stora effekter i andra delar av systemet. Lär av 
forskning och utvärderingar vilka de förväntade effekterna av olika 
systemkomponenter kan vara och ha hög beredskap för att avläsa effekter och 
vid behov vidta förändringar. 

 
- Självständigare producenter tycks öka beställarnas möjligheter att styra mot 

uppsatta mål. Ägarstyrningen i landstingets egenproduktion måste utvecklas 
parallellt med utvecklingen av beställarfunktionen. It takes two to tango. 

 
- Erfarenheter från konkurrensutsättning av vård lär oss att lyckade 

upphandlingar karaktäriseras av grundlig och professionell förberedelse, 
heltäckande förfrågningsunderlag, förankring bland personal och användare, 
kontinuitet i personalbemanningen och bra konkurrens mellan anbudsgivarna. 
Det är också av särskild betydelse att verksamheten beskrivs tydligt i 
förfrågningsunderlaget och att kraven specificeras tydligt och heltäckande, 
men inte blir så detaljerade att de hindrar leverantörernas nytänkande och 
utveckling av verksamheten. Använd dessa lärdomar även vid styrning av  
landstingets egna verksamheter. 

 
- Beställarna är befolkningens och patienternas företrädare i vårdorganisationen. 

Utnyttja det faktum att ni står på samma sida. Stärk patienternas ställning 
genom god information och faktiska valmöjligheter. Utnyttja patienternas val 
som signalsystem. Se upp så att inte befolkningsperspektivet skymmer den 
enskilde patienten och hans rätt till god och säker vård på lika villkor.  

 
- En grundläggande förutsättning för att styrning över huvud taget skall vara 

motiverad och meningsfull är att beställaren vet vad han vill uppnå och att 
dessa mål grundas på befolkningens och patienternas behov och värderingar. 
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