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Sammanfattning 

I början på 1990-talet växte det fram nya synsätt på hur sjukvården och annan offentlig verk-

samhet skulle styras för att sänka kostnader och uppnå effektivitet. 1992 infördes Stock-

holmsmodellen i Stockholms Läns Landsting där det viktigaste inslaget var att skilja på be-

ställare och utförare. Beställarnas uppgift är att formulera målen för verksamheten och utfö-

rarnas är att bedriva verksamheten i enlighet med dessa mål och för att detta ska fungera be-

hövs en effektiv beställarstyrning. En förutsättning för detta är att de aktörer som är 

inblandade uppfattar styrningen som legitim, då arbetar utförarna i enlighet med de mål som 

beställaren satt upp. Styrningen som bedrivs är avtalsstyrning där avtal skrivs mellan de båda 

parterna om vad som ska utföras och vad det ska kosta. Studier som genomförts visar att det 

finns vissa svårigheter i styrningen av de interna utförarna i Stockholms län där de skriftliga 

avtalen inte fick de styreffekt som man hade förväntat sig. Orsaker till detta är att avtalen med 

de interna utförarna var mer allmänt formulerade än de skriftliga avtalen med de externa utfö-

rarna och inte heller juridiskt bindande.   

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur beställare och interna utförare i primärvården i 

Stockholms Läns Landsting uppfattar att beställarstyrningen i SLL fungerar och bör fungera 

och om det finns skillnader i deras uppfattningar. 

Resultatet av undersökningen visar att beställare och utförare har likartade uppfattningar om 

vilka respektive grupps viktigaste uppdrag är, men att det finns stora skillnader när man sen 

beskriver hur det faktiskt fungerar. Uppfattningen om hur beställarstyrningen bör se ut är i 

vissa delar gemensam mellan beställare och utförare, men utförarna är i högre grad missnöjda 

med hur styrningen ser ut och fungerar i nuläget. Den befintliga beställarstyrningen i Stock-

holms län bland utförare verkar inte ha den legitimitet som kan tyckas vara en nödvändighet 

för att styrningen ska anses vara effektiv och uppfylla sitt syfte. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund    

Under 1990-talet förändrades både organisations- och styrformer inom den offentliga sektorn. 

Tidigare hade den kommunala verksamheten vuxit, men den utvecklingen vände under 1990-

talet. Den samhällsekonomiska situationen i Sverige tillät inte ett fortsatt ökat skattetryck för 

att finansiera bl.a. vården (Lindvall, 1997). I början av 1990-talet genomgick svensk ekonomi 

en av de värsta ekonomiska kriserna under 1900-talet och landstingen tvingades göra stora 

neddragningar för att sänka sina kostnader. Faktorer som att befolkningen blir allt äldre, ut-

vecklingen av den medicinska teknologin och att förväntningarna och efterfrågan på hälso- 

och sjukvård ökar gör att de totala kostnaderna för hälso- och sjukvården blir större 

(http://www.chsa.se , Jakten på den goda styrningen). En mer marknadsinriktad syn på sjuk-

vård växte under 90-talet fram och andra modeller för styrning efterfrågades som var mer 

marknadsanpassade.  

 

Ett sätt att organisera sjukvården inom landstingen är Beställar-utförarmodellen, där beställar-

na är de som utifrån medborgarnas behov ska beställa hälso- och sjukvård och utförarna är de 

som ansvarar för genomförandet av hälso- och sjukvården (Hallin, 2003). Denna modell blev 

vanlig under 1990-talet och sågs som ett svar på den kritik som framfördes mot sjukvårdens 

dåliga effektivitet. För att uppnå en ökad effektivitet och bättre kontroll över kostnaderna 

krävs en fungerande styrning. Beställarstyrning var den styrning som utvecklades, poängen 

med detta var att skilja på beställarens och utförarens roll för att på så sätt kunna utforma tyd-

ligare krav på effektivitet. Ett annat argument för att införa beställarstyrning var att utförarna 

skulle kunna utsättas för konkurrens vilket i sig var ett viktigt begrepp i den mer marknadsin-

riktade synen på sjukvården som hade växt fram (Bäckstrand, 2002). Konkurrensen skulle 

inte bara ske mellan interna och externa utförare utan även mellan interna och externa utförare 

sinsemellan. Beställarens roll är att företräda medborgarna genom att kartlägga deras behov 

av hälso- och sjukvård och beställa denna vård av de bästa utförarna. Beställarna organiseras i 
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det som kallas Beställarkontor Vård eller BKV och det är de som formulerar målen för verk-

samheten utifrån medborgarnas behov, utföraren är den som praktiskt genomför dem. 1992 

infördes ett nytt styrsystem i Stockholms Läns Landsting, den s.k. Stockholmsmodellen där 

en viktig aspekt var beställarutförarperspektivet  (www.sll.se , Landstingsrevisorernas revi-

sionsrapport nr 48/2004, senast uppdaterad 2006-10-09).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Beställar-utförarmodellen innebär viktiga förändringar jämfört med den traditionella styrning-

en inom organisationer som sjukvården. En sådan förändring är att politikerna kommer längre 

bort från verksamheten och får lättare att stå emot utförarnas intressen vilket hade varit i svå-

rare i den tidigare mer hierarkiskt uppbyggda styrningen som inneburit en viss delaktighet och 

försvårat kritiken av den befintliga produktionen (www.chsa.se , Jakten på den goda styr-

ningen). Modellen används inom flera olika offentliga verksamheter förutom sjukvården, som 

exempelvis utbildningsområdet. Kritik mot modellen och dess brister när det gäller styrning 

och ansvarsfördelning har framkommit också inom dessa områden. I Linköpings kommun där 

modellen har införts inom utbildningsområdet har flera kritiska röster höjts både från produk-

tionens och beställarens sida. En synpunkt som framkommit från fackligt håll är oklarheter i 

ansvarsfördelningen och styrningen, att man inte vet vem som bestämmer och att de båda par-

terna skyller på varandra i olika ansvarsfrågor. Man menar t.ex. att det krävs en bättre kom-

munikation mellan beställare och utförare vilket kan ske genom att  produktionen delar med 

sig av sin kunskap inom utbildningsområdet till beställarna (Tidningen Linköping nr.3 2003). 

 

I beställarutförarperspektivet ses det som att beställaren styrs av medborgaren, men det är inte 

enbart denna styrning som måste fungera för att beställaren ska kunna fungera som medbor-

garnas företrädare. En styrmodell för hälso- och sjukvården ska bidra till att nå målen för 

verksamheten vilket Bäckstrand (2002) tar upp. Därför måste beställarnas styrningsroll funge-

ra gentemot utförarna så att de agerar i enlighet med de beslut som är fattade för att nå målen 

för verksamheten. Sjukvården är en komplex organisation vilket kan innebära att den är mer 

svårstyrd än andra organisationer och därför måste den  oavsett vilken styrmodell som an-

vänds uppfattas som legitim av inblandade aktörer och stödjas av informella och formella 
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system (www.sll.se , Landstingsrevisorernas revisionsrapport nr 48/2004, senast uppdaterad 

2006-10-09).  

 

Beställarnas styrning av utförarna sker genom vad som kallas avtalsstyrning, dvs. genom 

skriftliga avtal mellan beställare och utförare där det avtalas om vad som ska göras och vad 

utförarna ska få för ersättning av beställarna. Tidigare rapporter om Beställar-utförarmodellen 

i olika landsting i Sverige har visat på flera problem och svårigheter, särskilt när det gäller 

avtalsstyrningen. Ett sådant exempel är hur de avtal som tecknades i Stockholms Läns Lands-

ting mellan beställare och interna utförare inte fick den styreffekt man hade tänkt sig, medan 

avtalsstyrningen mellan externa, privata utförare och beställare i mycket högre utsträckning 

fungerade. Som förklaringar till detta ses att avtalen mellan beställare och interna utförare var 

mer allmänt formulerade och inte hade någon juridisk giltighet medan avtalen med de privata 

utförarna var juridiskt bindande (www.chsa.se , Jakten på den goda styrningen).  

1.3 Problemformulering 

Styrformerna med Beställar-utförarmodellen som utgångspunkt ger upphov till ett antal fråge-

ställningar gällande beställarstyrningen i Stockholms län och vilken legitimitet styrningen har 

i utförarnas perspektiv. Det är beställarens uppgift att identifiera medborgarnas behov av olika 

tjänster och att formulera mål för hur dessa ska utföras. Med utgångspunkt i detta och i den 

tidigare diskussionen om svårigheterna för beställaren att styra de interna utförarna, är det 

intressant att undersöka hur beställaren i Stockholms Läns Landsting uppfattar sina möjlighe-

ter till styrning. Men även att se hur de interna utförarna ser på beställarens styrning, dvs. vil-

ken legitimitet den har. 
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1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att ta reda på hur beställarna och de interna utförarna uppfattar att styr-

ningen i Stockholms Läns Landsting fungerar och bör fungera och om deras uppfattningar 

skiljer sig åt i något avseende. Detta kommer att besvaras med hjälp av följande frågeställ-

ningar: 

 

- Hur uppfattar tjänstemännen på BKV sina möjligheter till styrning av de interna utfö-

rarna inom primärvården i Stockholms Läns Landsting och hur uppfattar man att styr-

ningen bör fungera? 

 

- Hur uppfattar de interna utförarna att styrningen fungerar och bör fungera? 

 

- Finns det skillnader i beställares respektive utförares uppfattningar? 
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2  Metod 

 2.1 Strategi 

I denna uppsats har både en kvalitativ och en kvantitativ analysmetod använts, för att på ett 

tydligt sätt belysa ämnet. Den kvalitativa metoden i form av en intervju har gjorts för att få en 

ökad förståelse för hur beställare uppfattar sin syn på styrning och den kvantitativa metoden 

valdes för att ge en strukturell beskrivning av ämnet samt för att kunna jämföra de två grup-

perna. I uppsatsen dras slutsatser om enskilda företeelser utifrån befintliga torier, och uppsat-

sen har således en deduktiv ansats.  

2.2 Datainsamling 

Till uppsatsen har författarna använt sig av både primär- och sekundärdata. De data som sam-

lats in i samband med uppsatsarbetet är primärdata, och dessa har insamlats i form av enkäter 

och en intervju. Sekundärdata har insamlats genom fördjupning i relevant litteratur samt sök-

ningar i olika databaser som Business Source Elite och Affärsdata. Internets olika sökmotorer 

har även varit till hjälp under uppsatsens gång. Exempel på sökord som har använts är: styr-

ning, avtalsstyrning, offentlig sektor, Beställar-utförarmodell, Principal/Agentteori.  

2.2.1 Intervju 

Intervjun genomfördes via e-mail med Marita Hasselvik (2007-04-24) som arbetar som be-

ställare av primärvård på Beställarkontor vård. Syftet med intervjun var att få en inblick och 

ökad förståelse för hur hon som beställare uppfattar sin roll vad gäller styrning av hälso- och 

sjukvård. Intervjun bestod av ett antal frågor utan svarsalternativ vilket ger möjlighet till mer 

nyanserade och öppna svar, se bilaga 3. Detta i sin tur gör det möjligt att genomföra en mer 

djupgående analys av svaren för att på bästa sätt besvara uppsatsens frågeställningar. 
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2.2.2 Enkätundersökning 

Enkätundersökningar genomfördes för att kunna jämföra två grupper med många responden-

ter och för att möjliggöra en strukturell beskrivning av ämnet. Dessa grupper utgörs av dels 

beställare och dels interna utförare, se bilaga 1 och 2. Enkäterna har varit kortfattade och med 

fasta svarsalternativ och en öppen fråga. Denna utformning har valts för att få ett så litet bort-

fall som möjligt, då risken finns att respondenter väljer bort en undersökning som tar mycket 

tid i anspråk. 

2.2.2.1 Population och urval 

 

För att besvara uppsatsens syfte har enkätundersökningar genomförts hos både beställare och 

interna utförare. 

 

Verksamhetscheferna inom primärvården i Stockholms Läns Landsting utgör populationen, 

dessa representerar de interna utförarna genom att det är de som planerar vården och verk-

samheten utifrån de mål som beställaren har satt upp. Urvalet genomfördes genom att de 

verksamhetschefer som har en e-mailadress på Internet kontaktades för att vara med i enkät-

undersökningen. Ett antal verksamhetschefer hade inte en aktuell e-mailadress och dessa togs 

bort från urvalsgruppen. Antalet utförare som kontaktades är totalt 50 stycken.  

 

Kontakten med beställarna upprättades genom att kontakta växeln på BKV eftersom det inte 

fanns några e-mailadresser tillgängliga på Internet. Via växeln etablerades kontakt med Mari-

ta Hasselvik som samtyckte till att agera mellanhand och vidarebefordra enkäten vidare till 

sina kolleger. Populationen av beställare är ungefär 250 stycken, och av dessa skickades enkä-

ten till var femte beställare och urvalet utgjordes således av 50 personer. Urvalen av utförare 

och beställare är s.k. tillfällighetsurval (Denscombe, 2000). 

2.2.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten talar om hur tillförlitliga data är, dvs. om man får samma resultat vid olika un-

dersökningstillfällen (Johannessen & Tufte, 2003).Undersökningens reliabilitet är beroende 

av vilka data som använts till undersökningen och hur dessa data insamlats och bearbetats.  
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Med validitet menas att man verkligen mäter det som avses att mäta (Denscombe, 2000). För-

fattarna har genomgående i undersökningsarbetet varit noga med att relevanta frågor har an-

vänts i både intervjun och enkätundersökningen genom att gå tillbaka till problemformulering 

och syfte löpande i arbetet. Enkäterna och intervjuguiden har lästs igenom av utomstående 

innan de skickades ut, dessa personer fick ge sina synpunkter på frågorna i guiden och enkä-

terna samt deras utformning. 

2.2.3.1 Bortfall 

 

I. enkätundersökningen av beställare är den totala svarsfrekvensen endast 10 % (5 stycken av 

50 tillfrågade) vilket gör att  reliabiliteten i undersökningen är låg. Förklaringar till den låga 

svarsfrekvensen kan vara beställarnas tidsbrist och omorganiseringar inom organisationen 

BKV. Undersökningen hade varit mer tillförlitlig om svarsfrekvensen hade varit högre, men 

den kompletterades även med en intervju med en enskild beställare vilket kan tänkas öka reli-

abiliteten i undersökningen. 

 

I denna uppsats kan reliabiliteten i undersökningen av utförare anses som relativt hög, då den 

totala svarsfrekvensen är 44 % (22 stycken av 50 tillfrågade). För att kunna generalisera resul-

taten i undersökningarna är det önskvärt att svarsfrekvensen är ännu högre, i båda undersök-

ningarna är bortfallet så pass stort att det inte går att dra några bestämda slutsatser ur resulta-

tet. Samtliga respondenter i båda undersökningarna svarade på alla frågor och därför förekom 

inget internt bortfall. Däremot i intervjuundersökningen förekom ett visst internt bortfall då 

respondenten inte besvarade två av frågorna. 
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3 Teori och modell 

3.1 P/A-teorin 

Enligt Principal/Agentteorin definieras en verksamhet i organiserade former som ett förhål-

lande mellan två parter där den ena parten, agenten, förväntas arbeta till gagn för en annan 

part, principalen eller ägaren. Ett principal- och agentförhållande etableras då en part betalar 

en annan part för att utföra en tjänst, och delegerar beslutsfattandet till den andra parten (Jen-

sen, 2000). 

 

Grundläggande inom denna teori är tanken att alla individer främst arbetar för att få så stora 

egna fördelar som möjligt och att det därmed kan finnas en konflikt i förhållandet mellan 

principaler och agenter. Det är svårt för principalen att veta om agenten arbetar i enlighet med 

principalens intressen, eller om han i första hand arbetar för egen vinning. I teorin behandlas 

problemet med att principalen och agenten har skilda intressen med hjälp av kontrakt, dessa 

syftar till att säkerställa att agenternas intressen är i enlighet med principalernas intressen. 

Kontrakt skrivs alltså mellan principaler och agenter för att agenterna ska agera på principa-

lens vägnar (Jensen, 2000). 

 

När kontrakt ska skrivas och implementeras mellan agenter och principaler uppstår agentkost-

nader. Dessa agentkostnader består av kostnaderna för parter med motstridiga intressen att 

strukturera, övervaka och förbinda sig till gällande kontrakt (Fama & Jensen 1983, s.327).  
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3.2 Beställar-utförarmodellen 

När man arbetar med Beställar-utförarmodeller innebär det att produktion och finansiering 

skiljs åt. Inom Stockholms Läns Landsting använder man sig av avtalsstyrning med avsikt att 

styra olika vårdproducenter, för att på ett tydligt sätt skilja på producenten och beställaren av 

vården. Kontrakt kan skrivas om exempelvis inriktningen på verksamheten, antal patienter 

eller ekonomisk ersättning (Bäckstrand, 2002).  Beställaren betraktas som patienternas före-

trädare och är även den som har ett övergripande samordningsansvar för att kunna erbjuda ett 

utbud av vårdtjänster som stämmer överens med det behov som befolkningen har. Uppdraget 

innebär även att beställa vården inom ramen för tillgängliga resurser (www.sll.se , Lands-

tingsrevisorernas revisionsrapport nr 48/2004, senast uppdaterad 2006-10-09). Utföraren å 

sin sida är den som producerar vården och ska erbjuda så bra vård som möjligt till ett pris som 

beställaren är villig att betala (Gunnarsson, 2003). 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                                                                   Intern styrning 

Fig.1 Beställar- utförarmodell efter Hallin & Siverbo (2003) 

 

Modellen ovan visar förhållandena mellan de olika parterna i Beställar-utförarmodellen. 

Beställaren har en företrädarroll och ska tillvarata medborgarnas intressen. Rollen som bestäl-

laren har gentemot utföraren är att styra utföraren så att denne agerar i enlighet med politiskt 

fastställda målsättningar som finns för hur hälso- och sjukvården ska bedrivas. Beställarna har 

alltså både en företrädarroll och en styrningsroll där styrningen sker genom beställningar. 

Ägaren utgörs av Landstingsfullmäktige och Landstingsstyrelsen vilkas ansvar gentemot be-

ställaren är att förse denne med resurser och finansiera den vård som beställaren beställer av 

den bäst lämpade utföraren. Ägarens roll gentemot utförarna är att behålla en viss kontroll av 

dessa och vad som sker i verksamheterna eftersom dessa ägare ändå har det högsta ansvaret 

Medborgare/ 

brukare 

Beställare Utförare 

 

Finansiär/Ägare 
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för att sjukvården bedrivs enligt avtalen (Hallin & Siverbo, 2003). En del av modellen utgörs 

av den interna styrningen av utförarna som utövas av sjukhusstyrelser, i vissa landsting sitter 

politiker i dessa styrelser och Hallin & Siverbo (2003) menar att det är en intressant aspekt att 

studera när politiker även finns på utförarnivå. 

 

En fungerande styrning inom Beställar-utförarmodellen bygger på avtalsstyrning och uppfölj-

ning, där utförarna styrs genom ett kontrakt där uppdraget är specificerat. En uppföljning av 

hur väl uppdraget är utfört regleras även det i kontraktet. För att uppnå så hög effektivitet som 

möjligt är det viktigt att valet av utförare har föregåtts av en upphandling i konkurrens. Det är 

av stor betydelse i ett demokratiperspektiv, dvs. att beställaren representerar medborgarna och 

ska beställa den vård som motsvarar medborgarnas behov att utförarna efter upphandlingen 

verkligen bedriver verksamheten enligt vad som har beställts och fastställts i kontrakten. Detta 

har även betydelse för hur effektivt vården bedrivs (Hallin & Siverbo, 2003). 

 

Enligt Deakin & Walsh (1996) är det svårt att uttrycka en så komplicerad service som hälso- 

och sjukvård i specificerade kontrakt. Det är enligt författarna inte möjligt att på en detaljerad 

nivå ange riktlinjerna för den service och tjänster som ska utföras och kontrakten som upprät-

tas är ofta skrivna i generella termer. De beskriver de erfarenheter man har från National 

Health Service i Storbritannien vilka visar att beställaren ofta är totalt beroende av utförarens 

kunskap om vad som har uträttats eller vad som borde göras. Deakin & Walsh (1996) menar 

också att det finns mycket som är outtalat i verksamheterna och att formaliteten i avtalsstyr-

ningen gör det svårt för beställarna att fånga upp den kunskap och praktiska erfarenhet som 

utförarna besitter.  

3.2.1 Styrsystem och Avtalsstyrning 

 

Med ett styrsystem menas generellt hur man mellan olika organisatoriska nivåer kommer 

överens om uppdrag och åtaganden. Det är i offentlig verksamhet frågor om vad som ska gö-

ras, hur det ska göras och vad det får kosta. En styrmodell i sin tur är ett verktyg för att plane-

ra, genomföra och följa upp verksamheten, och innebär att man lyfter fram olika aspekter av 

styrprocessen kring till exempel hur överenskommelser kommer till och deras innehåll. En 

styrmodell kan betraktas som effektiv om den underlättar dessa uppgifter för de ansvariga 

politikerna. Avtalsstyrning är ett exempel på en styrmodell, andra kan vara mål- eller budget-
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styrning. (www.sll.se , Landstingsrevisorernas revisionsrapport nr 48/2004, senast uppdate-

rad 2006-10-09).  

 

Styrning kan enligt Hallin & Siverbo (2003) definieras som att påverka andra aktörers åsikter 

och uppfattningar på ett avsiktligt sätt. En del av styrningen av hälso- och sjukvården är den 

politiska, denna sker på olika nivåer. Dessa nivåer är den nationella, den regionala och den 

lokala. På den regionala och lokala nivån konkretiseras den politiska viljan genom olika typer 

av beställningar. Andra uppgifter på dessa nivåer kan vara att ansvara för själva utförandet av 

hälso- och sjukvården genom att man styr den operativa verksamheten så att man uppnår det 

fastställda resultatet.  

 

Avtalsstyrning innebär att beställare genom olika typer av avtal försöker styra utförare, kon-

trakten preciserar vad utföraren ska göra och vilken ersättning man får av beställarna. Bestäl-

lar-utförarmodellen är ett exempel på en styrmodell som bygger på avtalsstyrning. Modellen 

innebär enligt Hallin & Siverbo (2003) en mer distanserad styrning utan nära kontakter med 

den operativa verksamheten och själva produktionen.  

 

Själva förfarandet att upprätta avtal mellan utförare och beställare innebär att styrning inom 

offentlig verksamhet som hälso- och sjukvården sker genom ett tydligt uttalat ansvarsförhål-

lande där de båda parternas uppgifter och åtaganden specificeras i skriftlig form från att tidi-

gare ha varit reglerat genom regler och föreskrifter. Huruvida dessa avtal är juridiskt bindande 

eller ej varierar, detta är ofta fallet när det gäller de externa utförarna medan det för de interna 

är mindre vanigt med juridiskt bindande kontrakt mellan beställare och utförare (www.chsa.se 

, Att styra utifrån en beställarroll). 

3.4 Teoretisk referensram 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur interna utförare och beställare i Stockholms Läns 

Landsting uppfattar hur beställarstyrningen fungerar och bör fungera och om deras uppfatt-

ningar skiljer sig åt. Detta för att se hur Beställar-utförarmodellen fungerar i SLL och om be-

ställarstyrningen och beställarens roll som befolkningsföreträdare har den legitimitet hos de 

interna utförarna som är nödvändig. Syftet i uppsatsen riktar sig mot de interna utförarna ef-
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tersom avtalsstyrningen av dessa inte är lika tydlig, därför att avtalen inte är juridiskt bindan-

de som när det gäller de externa utförarna. 

 

De teorier som ska användas för att svara på uppsatsens syfte är Principal/Agentteorin, teorier 

om styrsystem och kontraktsstyrning och den så kallade Beställar-utförarmodellen. Beställar- 

utförarmodellens begrepp ligger till grund för uppsatsens problem och syfte och kommer 

genomgående att återfinnas i hela uppsatsen. Beställar-utförarmodellen är en modell som 

bygger på avtalsstyrning och beställarens roll i modellen kan ses som företrädare för medbor-

garna och utförarna är vårdgivarna som ska agera i enighet med deras intressen. Med ut-

gångspunkt i P/A-teorin utgör Beställarkontor Vård och tjänstemännen där medborgarnas 

representant, alltså principalen och de interna utförarna, det vill säga vårdgivarna betraktas 

som agenter. 
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4 Empiri 

4.1 Enkätundersökning, beställare 

Nedan följer en sammanställning av frågor och svar till beställare på Beställarkontor Vård. 

Det totala urvalet beställare var 50 stycken, av dessa svarade 5 personer. 

 

Fråga 1.                    

 Vad anser du är ditt främsta uppdrag som beställare av hälso- och 
sjukvård?

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Att vara
medborgarnas

representant genom
styrning av utföraren

Att hålla
kostnaderna för

sjukvården på en
låg nivå

Att skapa en
marknad för
sjukvården

Annat t.ex….

 
 

Samtliga respondenter anser att beställarens främsta uppgift är att vara medborgarnas repre-

sentant genom styrning av utföraren. 
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Fråga 2.                                                                                                                         

Vilket anser du är det främsta uppdraget som utföraren av hälso- och sjukvård har?

0

1

2

3

4

5

Att hålla budgeten Att ge patienten kvalitativ
vård

Att personalen trivs Annat t.ex….

 
 

Majoriteten av respondenterna anser att utförarens främsta uppdrag är att ge patienten kvalita-

tiv vård, men en anser istället att det främsta uppdraget ligger i att hålla budgeten. 

 

                   Fråga 3. 

Kan du med ett ord beskriva den styrning som du 
som beställare utövar på utföraren? 

0

1

2

3

4

5

Tydlig Tveksam Obefintlig Annat t.ex…

 
 

Flertalet av respondenterna anser att deras styrning är tydlig, men några har istället uppgivit 

att den är “annat”, och har givit som exempel: Att styrningen är relativt tydlig och mycket 

bättre idag än tidigare. En annan respondent anser att det beror på hur tydliga direktiven är så 

varierar styrningens tydlighet inom olika områden. 
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                  Fråga 4. 

Hur uppfattar du dina möjligheter till styrning?

0

1

2

3

4

5

Goda Tveksamma Obefintliga Annat t.ex…

 
 

De flesta anser även att deras möjligheter till styrning är goda. En respondent anser dock att 

den egna möjligheten till styrning kan ses som tveksam, och en annan menar att möjligheten 

till styrning är varierande, goda inom vissa områden och mindre goda inom andra. 

 

 

Fråga 5.  

Hur anser du att beställarstyrningen bör fungera? 

 

• Det bör finnas en tydlig beställarorganisation med ett tydligt uppdrag från politiken. 

 

• Beställare bör ha täta kontakter med vårdgivaren, möten, e-mail och telefonsamtal. 

Tydliga krav på uppdraget och tydliga krav på hur uppföljningen ska ske bör finnas. 

Beställaren bör även ha tydliga mål och vara tydlig med vad denne anser vara viktigt 

och mindre viktigt i resultatet. Det bör även finnas ett aktivt intresse för, och uppskatt-

ning av, det utvecklingsarbete som vårdgivaren gör. Genom att ständigt upprepa frågor 

om hur vårdgivaren löser vissa problem och hur resultatet ser ut när det gäller sådant 

som beställaren tycker att vårdgivaren är direkt dålig på. Genom att upprepa frågorna 

kommer vårdgivaren att förstå värdet av att lösa dem. Det är beställarens roll att i den 

fasen visa uppskattning och ge ersättning för detta. Att bara fylla i färdiga mallar som 
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tillverkas på generell nivå är inte att möta vårdgivaren på ett professionellt och anpas-

sat sätt utan varje vårdgivare behöver istället en individuell utvecklingsplan. 

 

• Beställaren bör arbeta med behovsanalyser av patientgrupper och de vanligaste dia-

gnoserna, patientenkäter/undersökningar, genom dialog med vårdgivare samt slutligen 

genom ersättning. 

 

• Beställare bör ha en tydlig styrning med uppdragsbeskrivningar, god kommunikation 

med vårdgivarna, effektivisering och budget i balans som krav. 

 

• Beställarfunktionen ska vara tydlig och dimensionerad för att hinna med att vara 

uppdaterad på såväl den aktuella behovsbilden som resursutbudet och dessutom ha 

utrymme för både den strategiska planeringen och dess tillämpning. Man måste även 

ha utrymme och organisation för god omvärldsbevakning med allt vad det innebär. 

Resultatet av styrningen skall vara att kvaliteten i den resurseffektiva vården blir god 

och jämlik för patienten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21    

4.2 Enkätundersökning, utförare  

 

Nedan följer en sammanställning av frågor och svar till verksamhetscheferna inom primärvår-

den i SLL. Det totala urvalet av utförare var 50 stycken, av dessa svarade 22 personer. 

 

               Fråga 1. 

Vad anser du är ditt främsta uppdrag som utförare av 
hälso-och sjukvård?

0
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8

10
12
14
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18
20
22

att ge patienten
kvalitativ vård

att hålla budgeten att personalen trivs annat t.ex….

 

 

Majoriteten av respondenterna i undersökningen anser att deras viktigaste uppdrag som utfö-

rare av hälso- och sjukvård är att se till att patienterna får en bra vård av bra kvalitet. Några 

verksamhetschefer tycker att det viktigaste uppdraget som de har är att hålla budgeten och en 

liten del av dem väljer ”annat” som i ett svar innebär ”att hålla avtalen inom budgeten”, ett 

svar som ändå liknar alternativet att hålla budgeten. 
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Fråga 2. 

Vilket anser du är det främsta uppdraget som beställaren av 
hälso-och sjukvård har?

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22

att vara medborgarnas
representant genom
styrning av utföraren

att skapa en marknad
för sjukvården

annat t.ex…. ingen uppfattning

 

När de interna utförarna får frågan om vilket det viktigaste uppdraget beställaren har, svarar 

de flesta att det är att vara medborgarnas företrädare men nästan lika många ger uttryck för 

andra synpunkter under svarsalternativet ”annat”. Några svar betonar att det är viktigt att be-

ställaren lyssnar på producentens kunskaper om hur vården ska bedrivas, att lyssna på utföra-

rens och professionens information om vilka resurser som krävs för att bedriva vården utifrån 

patienternas behov. Informationen om vilka behov som finns kommer från utförarna och ska 

enligt dessa ligga till grund för hur beställarna fördelar resurserna. När beställningarna är 

gjorda så är det enligt flera respondenter viktigt att avtalen följs upp från beställarnas sida, 

dessa uppföljningar bedöms av några som den viktigaste uppgiften beställaren har. 

Flera verksamhetschefer lyfter fram beställarens uppgift att prioritera rätt vård till bästa kvali-

tet och lägsta möjliga kostnad. Beställaren ska också vara ett föredöme för att utföraren skall 

kunna bedriva vården på ”ett kvalitativt och kvantitativt sätt” och dessa skall även beställa 

”likvärdig vård till alla invånare” genom att samma ersättning ges för samma uppdrag till 

vårdgivarna. En respondent menar att det är politikerna som är medborgarnas företrädare och 

prioriterar och fördelar sjukvårdens resurser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Tjänstemännen 

på BKV ska genomföra det som politikerna har beslutat, det innebär en viss styrning genom 

de avtal som upprättas med krav som ska uppfyllas, men dessa avtal är enligt enkätsvaret så 

”allmänt formulerade så att det är svårt att tala om styrning”. 
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Fråga 3. 

Kan du med ett ord beskriva den styrning som 
beställaren utövar på dig som utförare?
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22

tydlig tveksam obefintlig annat t.ex…

 

Lika många respondenter svarade att de tyckte att beställarstyrningen är tydlig som de som 

beskrev styrningen på annat sätt. De som valde att beskriva styrningen med ”annat” tyckte att 

beställarstyrningen tar tid för pappersarbete och ej höjer kvaliteten utan bara leder till frustra-

tion genom ”beställarens inkompetens” och kunskapsbrist. En annan respondent säger att 

styrningen är halvtydlig och någon säger att den är otydlig med luddiga uppdrag som ger stora 

tolkningsvariationer, den är oklar. Vissa verksamhetschefer menar att det är ”mycket pekande 

med hela handen” i beställarstyrningen och att den styrning som utövas är ekonomisk genom 

att det är beställaren som har resurserna. Någon ger i sitt svar uttryck för att beställaren bör 

följa upp avtalen. Nästan en tredjedel av respondenterna säger att styrningen är ”tveksam” och 

ett par stycken menar att styrningen är ”obefintlig”. 
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              Fråga 4. 

Hur tror du att beställaren uppfattar sina möjligheter till 
styrning?
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goda tveksamma obefintliga annat t.ex…

 
 

Nästan två tredjedelar av utförarna som deltagit i undersökningen tror att beställarna uppfattar 

sina möjligheter till styrning som goda. Av de resterande har några svarat att de tror att bestäl-

larna uppfattar möjligheterna som tveksamma, någon enstaka menar att beställarna antagligen 

uppfattar sina möjligheter som obefintliga och ett par stycken har valt svarsalternativet ”an-

nat” där man skriver att man inte kan svara på hur beställarna uppfattar sin egen styrning. 

 

 

Fråga 5. 

Hur anser du att beställarstyrningen bör fungera? 

 

• Beställare bör lyssna på den medicinska expertisen och beställa adekvat sjukvård. 

Denne bör även följa upp med vettiga kvalitetsparametrar. Det är olyckligt att endast 

se till politiskt gynnsamma mediala aspekter.  

 

• Beställare bör arbeta med tydliga beställningar av större sjukvårdskoncept, och ej 

fragmentisera, samt följa upp kvaliteten på tjänsterna. 

 

• Beställare bör ha hög kompetens och inte styra i detaljfrågor. De bör även arbeta ut-

ifrån en enhetlig ersättningsmodell. 
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• Det bör finnas en tydlig dialog och samförstånd med den medicinska professionen in-

nan påbud kommer. Det finns idag en övertro på att det går att mäta kvalitet i sjukvård 

med olika siffror. Kvalitetsmått ska tas fram gemensamt och kunna följas i befintliga 

system för att inte dubbelarbete med statistik och administration ska ta tiden ifrån 

kärnverksamheten som är arbetet med patienterna. 

 

• Det bör finnas en tydlighet i uppdraget och en långsiktighet i planeringen samt god 

uppföljning av verksamheten och kontinuerlig feed-back mellan beställare och utföra-

re. 

 

• Det bör finnas en dialog mellan beställare och utförare. 

 

• Beställningsarbetet kan förenklas. Idag är beställarna väldigt omständliga i sin styr-

ning och uppföljning. 

 

• Beställare bör arbeta efter mer rättvisa vårdöverenskommelser med samma ersätt-

ningsnivåer för samma verksamhet (speciellt mellan de privata vårdgivarna och lands-

tingsdrivna enheter) och inte som idag då de privata i flera avseenden har bättre villkor 

än de landstingsdrivna. Som utförare kläms man mellan beställarens krav på hög 

kvalitet och produktionsledningens krav på att budgeten ska hållas till varje pris. Detta 

betyder att uppdragen är två: Att ge patienten högkvalitativ vård och samtidigt hålla 

budgeten, men måste jag som chef välja så är det budgeten som styr tyvärr! Det är 

också viktigt med dialog, samarbete och uppföljning mellan producent och beställare i 

direkt samverkan med befolkningens behov.  

 

• Beställare bör göra tidigare beställningar och mer kvalitativ uppföljning samt arbeta 

med lika uppföljning för alla. 

 

• Beställare ska följa upp verksamheter som inte fungerar. Beställare ska ej kunna på-

verka patientens fria val av vårdgivare. 

 

• Beställare ska vara ett föredöme för att utföraren ska kunna driva vården på ett kvalita-

tivt och kvantitativt sätt. 
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• Beställarfunktionen bör avskaffas och ersättas av revision av vårdgivarna. 

 

• Beställare bör arbeta för en öppen dialog med doktorer, befolkningsföreträdare och 

inte minst utförare. 

 

• Beställningsarbetet bör bygga mer på kunskap om verksamhetens innehåll och förut-

sättningar. Dessutom bör gemensamma nationella regler finnas. 

 

• Beställare bör arbeta mer med statistik och data där kvantiteter, effektivitet och presta-

tioner kan kopplas till kvalitet, medicinsk forskning och utveckling. Sjukvård kan inte 

bedrivas på ett marknadsmässigt sätt. Det blir väldigt orättvist idag när enheter som 

exempelvis närakuter får lika stor ersättning för lätt sjuka människor där ett läkarbesök 

tar cirka 10 minuter, som vårdcentraler där åkommor återfinns som diabetes, stroke, 

multisjuka äldre och där ett kvalitetsmässigt läkarbesök kan ta upp mot 40 minuter. 

Detta rimmar dåligt med att ersättningen är densamma. Som det ser ut idag finns det 

inte heller läkare att bemanna vårdcentralerna med. Det är beställarnas uppgift att be-

ställa men vem ska utföra om det inte finns läkare. 

 

• Beställare bör verka genom dialog med befolkning och utförare så att förhoppningsvis 

rätt beställningar görs. 

 

• Beställare bör samarbeta och ta hjälp av producentrepresentanter (allmänmedicinare) 

och bygga upp kvalitets- och ekonomiska styrmedel som gynnar patienterna och effek-

tiviteten på vårdcentralen. 

 

• Det bör finnas ett rättvist ersättningssystem samt god uppföljning av ingångna avtal. 

 

• Beställare bör ha bra kvalitetsmål som ska utarbetas tillsammans med utförarna, hel-

hetssyn och lokal kännedom om befolkningen och dess behov av vård. 
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4.3 Intervju med beställare Marita Hasselvik på 
Beställarkontor vård (2007-04-24) 

På Beställarkontor Vård arbetar ungefär 250 personer med att beställa hälso- och sjukvård av 

interna och externa vårdgivare i Stockholms län, och Marita Hasselvik är en av dem som be-

ställer intern primärvård.   

 

Marita beskriver att hon i sitt arbete utifrån politikens intentioner, i kombination med resultat 

avseende befolkningens behov och med hänsynstagande till den budget som finns, ska teckna 

avtal med vårdgivare. Beställarna identifierar medborgarnas behov av vård genom att ta fram 

ohälsotal, se till den information som framkommer på politisk väg, följa patientströmmar från 

öppenvård till slutenvård, genomföra patientenkäter inom specialistvården och att samverka 

och samarbeta med vårdgivare och med olika stadsdelar.  

 

När det gäller tydligheten i rollen som beställare så anser Marita inte att hennes roll som be-

ställare är riktigt tydlig, och hon tror inte att den är det för utförarna heller, men hon berättar 

att BKV just nu arbetar med att få till tydliga riktlinjer för detta. På frågan om hur Marita upp-

fattar att arbetet med att beställa vård fungerar väljer hon att avstå från att svara. Marita ser att 

hennes möjligheter till styrning av utförare när det gäller produktion genom ekonomi fungerar 

skapligt, men hon påpekar att det är betydligt svårare att styra innehållet i själva vårdtjänster-

na eftersom man som beställare inte är så verksamhetsnära. På frågan om det finns något i 

arbetet med att beställa vård som skulle kunna göras bättre väljer Marita att inte svara. 

 

Uppföljning av hur de tjänster som beställs genomförts sker genom återkommande regel-

bundna uppföljningar av vårdgivaren avseende ekonomi och produktion, men Marita påpekar 

att det finns svårigheter att följa upp själva innehållet i vårdtjänsterna eftersom där måste pati-

enters integritet och sekretess beaktas. 
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5 Analys 

5.1 Beställarens och utförarens uppdrag   

 

De beställare som har svarat på undersökningen anser att deras viktigaste uppdrag är att vara 

medborgarnas företrädare, vilket också framkommer i den intervju som genomförts med en 

representant för beställarna Det är tydligt att de är mycket säkra på sin roll och vad deras upp-

drag handlar om. Majoriteten av utförarna anser också att beställarens viktigaste roll är före-

trädarrollen, det finns alltså en samsyn mellan utförare och beställare kring hur man ser på 

beställarens uppdrag. När det gäller utförarens uppdrag finns egentligen samma samsyn, ma-

joriteten av utförarna anser att deras uppdrag handlar om att ge patienterna kvalitativ vård och 

det tycker också de flesta beställarna.  

 

Det är tydligt på frågorna om hur respektive grupp ser på sina egna och den andra gruppens 

uppdrag att man är överens. Det finns dock andra synpunkter också från utförarnas sida om 

beställarens uppdrag, där det framkommer att man inte är helt nöjd med den kommunikation 

som finns mellan de båda parterna. Den vanligaste åsikten är att beställaren är ganska dålig på 

att lyssna på utföraren och ta tillvara på dennes kunskaper om hur vården bäst ska bedrivas 

och vilka resurser som krävs. Samtidigt som man är överens med beställaren om att uppdraget 

handlar om att företräda medborgarna, så är man samtidigt missnöjd med att beställaren i sin 

företrädarroll inte lyssnar tillräckligt mycket på utförarna som har som kunskaper som bestäl-

larna inte har. Dessa kunskaper är enligt utförare dessutom nödvändiga för att företrädarrollen 

ska vara effektiv.  
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5.2 Beställarstyrningen 

Fråga 3 och 4 är frågor som beskriver beställarstyrningen. 

Till utförare: Kan du med ett ord beskriva den styrning som beställaren utövar på dig som 
utförare? 

Till beställare: Kan du med ett ord beskriva den styrning som du som beställare utövar på 
utföraren? 

 

 Svarsalt. 

Antal utfö-

rare per 

svarsalt. 

Andel 

utförare 

per svars-

alt. 

Andel utförare 

av totala  

gruppen utföra-

re 

 Antal beställare 

per svarsalt. 

Andel beställare 

per svarsalt. 

Andel beställare 

av totala grup-

pen beställare 

Totala antalet 

respondenter 

tydlig 7 70% 32% 3 30% 60% 10

tveksam 6 100% 27% 0 0% 0% 6

obefintlig 2 100% 9% 0 0% 0% 2

annat t.ex… 7 78% 32% 2 22% 40% 9

Totalt 22 81% 100% 5 19% 100% 27

 

Tabell 1: analys av fråga 3 (Trost, 2001) 

 

Beställarna framhåller i sina svar sin roll som medborgarnas företrädare och därmed att deras 

styrning av utföraren handlar om att det är medborgarna som styr utförarna genom beställar-

na. De flesta beställare anser att styrningen är tydlig eftersom det finns tydliga direktiv om hur 

den ska se ut (tabell 1). När utförarna fick frågan om hur de tror att beställarna uppfattar sina 

möjligheter till styrning så har en majoritet svarat att de tror att de uppfattar dessa som goda, 

vilket stämmer överens med hur beställarna själva ser på styrningen. Beställarna ser sig främst 

som företrädare genom styrningen och ser sina möjligheter att styra som goda. Utförarna är 

alltså väl medvetna om hur beställarna verkar se på sin egen roll som beställare och sin styr-

ning av utförarna, och de tror att beställarna uppfattar sina styrningsmöjligheter som goda 

även om de själva inte håller med om att styrningen är ”god” (tabell 2).  
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Till utförare: Hur tror du att beställaren uppfattar sina möjligheter till styrning? 

Till beställare: Hur uppfattar du dina möjligheter till styrning? 
 

 Svarsalt. 

Antal utfö-

rare per 

svarsalt. 

Andel 

utförare 

per svars-

alt. 

Andel utförare 

av totala  

gruppen utföra-

re 

 Antal beställa-

re  

per svarsalt. 

Andel beställa-

re per svarsalt. 

Andel beställare 

av totala gruppen 

beställare 

Totala antalet 

respondenter 

goda 14 82% 64% 3 18% 60% 17

tveksam 5 83% 23% 1 17% 20% 6

obefintliga 1 100% 5% 0 0% 0% 1

annat t.ex… 2 67% 9% 1 33% 20% 3

Totalt 22 81% 100% 5 19% 100% 27

 

Tabell 2: analys av fråga 4 (Trost, 2001) 

 

Utförarna har delvis andra sätt att beskriva beställarstyrningen på även om en tredjedel håller 

med beställarna om att styrningen är tydlig. Många beskriver styrningen som tveksam vilket 

kan tolkas som att utförarna uppfattar att beställarna genom sitt agerande gentemot utförarna 

inte alls är så tydliga som beställarna menar. Samma synpunkter som kom fram i frågorna om 

beställarnas respektive utförarnas uppdrag återfinns i frågorna om styrningen, där man är fru-

strerad över den kunskapsbrist som finns hos beställarna om hur verksamheterna bedrivs och 

vad som faktiskt krävs för att vården ska vara kvalitativ för medborgarna. Att några utförare 

beskriver beställarstyrningen som ekonomisk tyder ändå på att man från beställarens håll tyd-

ligt styr utförarna genom ekonomiska medel, alltså med de resurser som utförare i primärvår-

den i Stockholms län får för att bedriva sin verksamhet (tabell 1). 

 

I intervjun med Marita Hasselvik framgick det att hon inte   anser att hennes roll som beställa-

re är riktigt tydlig idag, men nämner inte varför den inte känns tydlig Hon menar även att 

styrningen av utförare när det gäller produktion och ekonomi fungerar ganska bra, men att det 

är svårare att styra själva vårdtjänsterna eftersom man som beställare inte är så verksamhets-

nära. 
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5.2.1 Perspektiv på hur beställarstyrningen bör se ut 

 

 På frågan om hur beställarstyrningen bör fungera återkommer åsikterna från utförarnas sida 

om vikten av dialog och tydlighet från beställarnas sida. Det är synpunkter som har genomsy-

rat svaren på alla frågorna genomgående från de interna utförarna. Man anser att det är viktigt 

att beställarna lyssnar på professionen som har kunskapen om det praktiska arbetet med med-

borgarna, patienterna men att man samtidigt följer upp verksamheten på ett bra sätt. Detta är 

något som också beställarna framhåller när de ska beskriva hur styrningen borde fungera, man 

skulle vilja ha tid att lyssna mer på utförarna och ta tillvara deras kunskaper om hur verksam-

heten ska bedrivas och vilka resurser som behövs. Man menar att genom att faktiskt lyssna på 

utförarna lättare kan påverka dessa att agera i den önskvärda riktningen. Flera utförare beskri-

ver den styrning som beställaren utövar som ekonomisk och det framkommer också när de 

ska beskriva hur denna ekonomiska styrning borde se ut att det är viktigt att ersättningssyste-

men är rättvisa. Man är kritisk till hur styrningen ser ut i dagsläget, en av utförarna tycker att 

man kan avskaffa beställarfunktionen helt och i stället använda sig av revision. Samtidigt me-

nar man att beställarnas uppföljning av hur vården fungerar och bedrivs är mycket viktig, nå-

got som också beställarna har varit noga med att poängtera. 
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6 Resultat 

För att svara på syftet med den här uppsatsen formulerades dessa frågeställningar: 

 
- Hur uppfattar tjänstemännen på BKV sina möjligheter till styrning av de interna utfö-

rarna inom primärvården i Stockholms Läns Landsting och hur uppfattar man att styr-

ningen bör fungera? 

 

- Hur uppfattar de interna utförarna att styrningen fungerar och bör fungera? 

 

- Finns det skillnader i beställares respektive utförares uppfattningar? 

 

På frågan om hur tjänstemännen på Beställarkontor Vård uppfattar sina möjligheter till styr-

ning och hur de uppfattar att styrningen bör fungera, kan man säga att det är fler som anser att 

deras möjligheter till styrning är goda än de som inte anser det och att det finns många tankar 

om hur styrningen bör fungera. Det som poängteras mest är vikten av att vara tydlig och att ha 

goda kontakter med vårdgivarna. En tanke är också att det idag finns för lite tid för att kunna 

göra sitt arbete som beställare riktigt bra. Vad beträffar den andra gruppens främsta uppgift så 

anser majoriteten av de tillfrågade att deras främsta uppgift är att verka för patien-

tens/medborgarens bästa.  

 

Utförarna uppfattar att beställarstyrningen är tveksam och man är frustrerad över att beställar-

na inte lyssnar på deras kunskap och erfarenhet, men man är väl medveten om att beställarna 

själva uppfattar sina styrningsmöjligheter som goda. Enligt många interna utförare är styr-

ningen egentligen ingen riktig styrning, uppfattningen om hur det borde vara är att beställarna 

måste lyssna mer på utförarna och ta tillvara på deras befintliga kunskaper om verksamheten 

och vilka resurser som krävs för att  kunna bedriva den.  
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Åsikterna skiljer sig åt när det gäller styrningen, endast en tredjedel av utförarna anser att be-

ställarnas styrningsroll är tydlig medan fyra av fem beställare tycker att styrningen är tydlig 

eller åtminstone relativt tydlig. När det gäller hur beställarstyrningen bör se ut så anser både 

beställare och utförare att den bör vara tydlig och kommunikativ i högre utsträckning än idag. 

Det finns ett missnöje hos vissa utförare som menar att beställare borde lyssna mer på den 

medicinska professionen och utarbeta kvalitetsmått i samarbete med den. Utförarna påpekar 

också att det idag finns ett orättvist ersättningssystem där hänsyn inte tas till vårdtyngd och 

menar att det skulle vara bra att införa.  
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7 Diskussion och slutsatser 

 

Utförarnas och beställarnas uppfattningar om hur styrningen fungerar och bör fungera skiljer 

sig tydligt åt och man kan se att den beställarstyrning som utövas inte har den legitimitet som 

är nödvändig. Beställarna ser sina möjligheter till styrning som goda och det är också så utfö-

rarna tror att beställarna uppfattar sin styrning. Det visar att utförarna har en tydlig bild av 

beställarna och hur de betraktar sin styrning, men att den bilden sen inte alls stämmer när de 

ska beskriva styrningen ur sitt perspektiv. Man är inte överens om hur styrningen fungerar 

vilket antagligen påverkar styrningens legitimitet i utförarnas ögon i stor utsträckning. Frågan 

är vilka konsekvenser det får för styrningens effektivitet och beställarnas uppdrag som med-

borgarnas representanter? Hur effektiv är uppföljningen och utvärderingen av de beställningar 

som görs av sjukvård inom primärvården? En viktig anledning till att man utvecklade en mo-

dell som Beställar-utförarmodellen var att öka effektiviteten inom sjukvården och minska 

kostnaderna genom att skilja på beställare och producent. Flera utförare svarade också på frå-

gan om vilket som är beställarens viktigaste uppdrag, att det är att beställa kvalitativ sjukvård 

till lägsta möjliga kostnad. En viktig aspekt i beställarens styrning är att styra med ekonomis-

ka medel, inte bara genom de faktiska resurser som utförarna får för att bedriva vården utan 

också genom att följa upp och utvärdera verksamheten och dess effektivitet.  

 

Det är uppenbart att både beställare och utförare ser beställarens viktigaste roll som medbor-

garnas företrädare. Avtal skrivs mellan de båda parterna för att reglera vad som ska göras, på 

vilket sätt det ska göras och vad det får kosta. Enligt P/A-teorin uppstår agentkostnader när 

parterna ska komma överens om de skriftliga avtalen och hur de ska implementeras. Utförare 

och beställare har skilda uppfattningar om hur styrningen fungerar och bör fungera, agentteo-

rin säger också att agenten eller utföraren i det här fallet agerar i sitt eget intresse snarare än i 

principalens som i förlängningen är medborgarna. I det här fallet så kan man säga att utförar-

na själva vill betona att man arbetar för medborgarna, här skulle det alltså inte finnas några 

skillnader mellan agent och principal om man tittar på resultatet av undersökningen. Men man 
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kan också tänka sig att en stor del av det missnöje som utförarna ger uttryck för uppstår då 

man inte anser sig ha tillräckliga resurser för att kunna agera efter eget intresse.  

 

Beställar-utförarmodellen bygger på avtalsstyrning, vilket innebär styrning på avstånd i viss 

mån, man har inga nära kontakter med verksamheten och produktionen. Det avståndet är tyd-

ligt i svaren från beställare och utförare och den brist på kommunikation och dialog som fram-

förallt utförarna som finns i själva produktionen upplever. Innan man införde Beställar-

utförarmodellen i Stockholms Läns Landsting fanns otydligheter i styrningen av de som pro-

ducerade vården, särskilt de interna utförarna. Det fanns alltså en poäng med att skilja produ-

centerna av vård från de som beställde den, man ville göra beställarnas styrning tydligare. 

Undersökningen visar dock att modellen och därmed åtskillnaden av de båda parterna inte 

tydliggjort beställarstyrningen. 

 

För att styrningen ska bli mer legitim i utförarnas ögon måste uppenbarligen kommunikatio-

nen förbättras mellan beställarna och utförarna. Kunskap behövs hos beställarna om utförar-

nas arbete och profession, men även utförarna behöver kunskaper om styrsystemet där det 

ekonomiska ersättningssystemet är en viktig del. Mer kunskaper skulle ge en ökad förståelse 

för den ekonomiska styrningen eftersom uppfattningen idag är att det är orättvist, medan det i 

själva verket kan bygga på missuppfattningar om de olika styrsystemens uppbyggnad.  

 

Intressant för framtiden vore att studera de olika ekonomiska ersättningssystemen som an-

vänds inom olika landsting i Sverige. Liknande studier har gjorts, men att studera ersättnings-

systemets betydelse som styrmedel inom sjukvården verkar vara relevant för fortsatta studier 

inom området. 
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8 Kritisk granskning 

När kontakt togs med Beställarkontor Vård så framkom det att de nyligen påbörjat en omor-

ganisering, något som troligen påverkade det låga antalet respondenter i enkätundersökning-

en. Det hade naturligtvis varit lämpligt att ha ett ungefär lika stort antal respondenter i bestäl-

largruppen som i utförargruppen då reliabiliteten sannolikt hade varit högre då. I de utförda 

enkätundersökningarna användes inte samma svarsalternativ till de bägge grupperna på mot-

svarande frågor vilket gjorde att vi inte kunde göra den statistiska analys som det från början 

var tänkt. Det är något som vi hade velat göra för att för att på så sätt kunna påvisa om skill-

naden mellan grupperna var statistiskt signifikant, det hade ökat undersökningens reliabilitet 

och validitet. 

 

I intervjun som genomfördes ställdes några frågor som respondenten inte besvarade, dessa 

var: 

- Hur tycker du att arbetet med att beställa vård fungerar? 

- Finns det något i arbetet med att beställa vård som skulle kunna fungera bättre och i så 

fall vad? 

Att vi inte fick svar på dessa frågor gör att det saknas underlag till analysen vilket gör att ana-

lysen inte blir lika utförlig som det var tänkt. Det innebär alltså att vi fick ett visst internt bort-

fall i intervjuundersökningen. 
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8.2 Källkritik 

Som sekundärdata har både vetenskapliga artiklar, rapporter, tidningsartiklar, uppsatser och 

böcker använts. Objektiviteten i dessa källor skiljer sig åt, en tidningsartikel har inte samma 

krav på objektivitet och vetenskaplighet som en vetenskaplig artikel. Den information och de 

synpunkter som lyfts fram i tidningar är ofta vinklade åt det ena eller det andra hållet vilket 

man ska vara medveten om när man använder den typen av källor. Litteraturen som använts är 

i möjligaste mån böcker skrivna av etablerade forskare inom området. 

 

På grund av den låga svarsfrekvensen i undersökningarna kan man inte säga att den primärda-

ta som samlats in är tillförlitlig vilket medför att det inte går att generalisera resultatet från 

denna undersökning på den totala populationen. 
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Bilaga 1. Enkät till utförare 

Enkätundersökning.     

 

1. Vad anser du är ditt främsta uppdrag som utförare av hälso- och sjukvård? 

 att ge patienten kvalitativ vård   att hålla budgeten  

 att personalen trivs    annat, t.ex. ………………………. 

 
2. Vilket anser du är det främsta uppdraget som beställaren av hälso- och sjukvård har? 

 att vara medborgarnas representant genom styrning av utföraren   

 att skapa en marknad för sjukvården 

 annat, t.ex. ………………………. 

 ingen uppfattning 

 

3. Kan du med ett ord beskriva den styrning som beställaren utövar på dig som utförare? 

 tydlig     tveksam  

 obefintlig    annat, t.ex. ………………………. 

 

4. Hur tror du att beställaren uppfattar sina möjligheter till styrning? 

 goda     tveksamma  

 obefintliga    annat, t.ex. ………………………. 
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5. Hur anser du att beställarstyrningen bör funge-

ra?……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2. Enkät till beställare 

Enkätundersökning.     

 

1. Vad anser du är ditt främsta uppdrag som beställare av hälso- och sjukvård? 

 att vara medborgarnas representant genom styrning av utföraren 

 att skapa en marknad för sjukvården 

 att hålla kostnaderna för sjukvården på en låg nivå    

 annat, t.ex. ………………………. 

 
2. Vilket anser du är det främsta uppdraget som utföraren av hälso- och sjukvård har? 

 att hålla budgeten   

 att ge patienten kvalitativ vård 

 att personalen trivs  

 annat, t.ex.……....…………………. 

 

3. Kan du med ett ord beskriva den styrning som du som beställare utövar på utföraren? 

 tydlig     tveksam  

 obefintlig    annat, t.ex. ………………………. 
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4. Hur uppfattar du dina möjligheter till styrning? 

 goda     tveksamma  

 obefintliga    annat, t.ex. ………………………. 

 

5. Hur anser du att beställarstyrningen bör funge-

ra?……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3 Intervjuguide till beställare 

Huddinge 07-04-19 
 
 

Intervjufrågor till beställare på BKV                                                
                  
 

 

Hur länge har du arbetat med att beställa vård? 

 

 

Hur många är ni som beställer vård inom SLL? 

 

 

Kan du beskriva ditt arbete som beställare? 

 

 

Anser du att din roll som beställare är tydlig? 

 

 

Hur tycker du att arbetet med att beställa vård fungerar? 

 

 

Hur arbetar ni med att identifiera medborgarnas behov av vård? 

 

 

Hur uppfattar du dina möjligheter till styrning av utförare i din roll som beställare av vård? 
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Finns det något i arbetet med att beställa vård som skulle kunna fungera bättre och i så fall 

vad? 

 

 

Anser du att du får det du har beställt? 

 

 

Hur följs beställningen upp, dvs. hur vet ni om vården fungerar som det var tänkt? 

 

 

Stort tack på förhand! 

 


