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Förord

När vi vid ett tillfälle ställde frågor om styrning till landstingens och regionernas 
ledande politiker så var det flera som sa ”varför gör dom inte som vi säger”.  
Det inspirerade oss att undersöka vad som hindrar den politiska viljan att bli synlig  
i verksamheten. Genom studier av styrdokument och intervjuer har Gert Paulsson, 
ek dr vid Lunds Universitet försökt identifiera situationer där det finns skillnad 
mellan politiska beslut och verksamhet, diskutera orsaker till skillnaderna och 
tänkbara sätt att förbättra styrningen.

Vi hoppas att rapporten kan bli ett bra underlag för samtal om styrningen i den  
egna organisationen.

Stockholm i november 2009

Lennart Hansson 
Sektionschef, Avdelningen för ekonomi och styrning
Sveriges Kommuner och Landsting
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”För flera år sedan fattades ett beslut om att införa en s.k. barnchecklista i hela landstinget. 
Beslutet fattades full i politisk enighet. När jag för en tid sedan gick igenom gamla 

dokument hittade jag beslutet och frågade då landstingsdirektören vad som hade hänt 
med checklistorna. Det visade sig att det inte hade hänt någonting. Barnchecklistor hade 

helt enkelt aldrig införts i landstinget.” (Landstingspolitiker)

”Politikerna har beslutat att alla patienter i habilitering ska ha en individuell  
habiliteringsplan. Mätningar som vi har gjort visar dock att det fortfarande finns  

många patienter som inte har en sådan plan. Inledningsvis skyllde man på att alla 
patienter inte ville ha en plan. Nu säger man att man håller på men att det tar lite tid  

att nå hundraprocentsmålet.” (Förvaltningschef primärvården)

”Telefontillgängligheten är dålig i vårt landsting. Det vet vi eftersom det mäts.  
Trots att vi politiker ständigt påtalar detta händer det ingenting.” (Landstingspolitiker)

”Vi upptäckte ett problem på ett av våra sjukhus. Vi kontaktade sjukhusdirektören  
och frågade vad han tänkte göra åt saken. Han presenterade då en handlingsplan för  

hur de skulle gå tillväga, och vi var nöjda med det. Innan vi skiljdes år frågade vi  
också om sjukhusdirektören känt till problemet tidigare, och fick svaret att det hade han. 
Uppenbarligen hade han under en längre tid visst att det fanns problem i förhållande  
till det uppdrag man hade, men han hade ändå inte gjort någonting för att lösa det.” 

(Landstingsrevisor)

”I vårt landsting har politikerna fattat beslut om fritt vårdsökande i primärvården.  
Trots det nekar vissa primärvårdsenheter patienter från andra delar av stan vård 

eftersom man hävdar att man har ett geografiskt upptagningsområde.” (Primärvårdschef)

”Det är fortfarande lite fritt valt arbete därute.” (Verksamhetschef)

”Man kommer nog egentligen undan med det mesta så länge man inte har stora  
ekonomiska underskott.” (Verksamhetschef)

”Ibland förstår man helt enkelt inte vad politikerna vill. Man får intryck av  
att de kommer från en helt annan planet, utan förståelse för vår verksamhet.”  

(Verksamhetschef)

Prolog – de gör inte som vi säger…
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Bakgrund och syfte

Prologen speglar en relativt utbredd uppfattning bland såväl politiker som andra 
aktörer i hälso- och sjukvården att politiska beslut inte alltid får genomslag i verk-
samheten. Det kan naturligtvis finnas olika skäl till det. I en del fall handlar det om 
ett allmänt motstånd mot jobbiga förändringar, i andra fall på bristande information, 
och i åter andra fall är det helt enkelt så att politiska beslut tar tid att genomföra. 
Avslutningsvis förekommer det i undantagsfall rena oegentlighter.

Den här studien har som utgångspunkt att styrningen av hälso- och sjukvårdsorganisa-
tioner har en viktig inverkan på i vilken utsträckning politiska beslut får genomslag i 
verksamheten. En studie om uppdragsbeskrivningar som genomfördes under 2004 
inom ramen för Projekt Kraftsamling (Landstingsförbundet, 2004) stödjer valet av 
denna utgångspunkt. Ett viktigt resultat från den studien var nämligen att ett antal 
”problemområden” identifierades i styrningen av hälso- och sjukvården: dubbla och 
motsägelsefulla roller för beslutsfattarna, bristande behovsanalys, avsaknad av 
tydlighet i prioriteringarna, otydliga mål, otillräcklig uppföljning, bristande förståelse 
mellan olika aktörer, samt bristande rollfördelning i ledningsfunktionen. 

Det finns naturligtvis även indikationer på att styrningen i många fall fungerar på 
ett ändamålsenligt sätt. Flera intervjupersoner menade exempelvis att deras landsting 
och regioner har en tydlig röd tråd från den politiska ledningens styrning till 
verksamhetsansvariga, och att politikerna också uppfattar det som att man i allmänhet 
får genomslag i verksamheten av sina förslag. I de fall de inte gör det kan en orsak 
vara att förändringar faktiskt tar tid. 

Trots dessa motbilder finns det naturligtvis skäl att ta de upplevda problemen på 
största allvar. Det handlar ju inte enbart om hur den interna styrningen i hälso- och 
sjukvården fungerar, utan också om politikers möjligheter påverka utvecklingen i 
demokratiskt styrda organisationer. Syftet med den här studien är att;

•  identifiera situationer där det finns en diskrepans mellan politiska beslut och 
verksamhet,

• diskutera orsaker till diskrepansen från ett styrningsperspektiv,
•  diskutera tänkbara sätt att överkomma problemet genom en vidareutvecklad  

styrning.
 
Eftersom studien har fokus på styrningens inverkan på genomslaget av politiska 
beslut, finns det inte något mer omfattande nationellt regelverk att relatera till. 
Såväl Kommunallagen som Hälso- och sjukvårdslagen ger nämligen landsting och 
regioner mycket stora frihetsgrader när det gäller hur man ska organisera och styra 
sin verksamhet. 

1.  Inledning 
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Studiens genomförande

Rapporten baseras huvudsakligen på dokumentstudier och intervjuer med olika aktörer 
inom hälso- och sjukvården. Dokumentstudierna har omfattat genomgång av planer, 
uppföljningsrapporter och andra dokument som landsting och regioner arbetar med, 
samt beskrivningar av de formella planerings- och uppföljningsprocesser man går 
igenom.

Intervjuerna har kretsat kring upplevda brister i kopplingen mellan politiska beslut 
och verksamheten, tänkbara orsaker till dessa brister samt möjliga sätt att komma 
till rätta med problemen. Under studien har ca 40 personer i drygt 10 landsting och 
regioner intervjuats. Intervjupersonerna är politiker, landstingsdirektörer, hälso- och 
sjukvårds-direktörer, utvecklingschefer, ekonomer, sjukhusdirektörer, verksamhets-
områdeschefer m.m.

Med tanke på studiens syfte har också andra erfarenheter från hälso- och sjukvårdens 
organisation och styrning tagits tillvara, liksom tidigare studier, både sådana jag själv 
genomfört, och sådana som utförts av andra och som rapporterats skriftligen eller 
muntligen.  

Studiens begränsningar

Av syftesformuleringen ovan framgår att studien är mycket bred. Den handlar i 
grunden om såväl den politiska styrningen, som den styrning som sker på olika nivåer 
inom förvaltningen. Mot bakgrund av bredden finns det skäl att lyfta fram några 
omständigheter som bör beaktas när resultatet bedöms. 

För det första är det viktigt att komma ihåg att förutsättningarna för styrning varierar 
mellan olika landsting och regioner, och mellan olika verksamheter i enskilda landsting 
och regioner. Exempelvis kan förutsättningarna för styrning förväntas vara olika 
beroende på storleken på landstingen och regionerna, och på hur man valt att organisera 
verksamheten. Likaså kan förutsättningar för styrning förväntas variera beroende på 
om det handlar om primärvård, kirurgi, medicin eller psykiatri. När det gäller primär-
vården innebär införandet av vård- eller hälsoval dessutom att förutsättningarna 
förändras för alla landsting och regioner bl.a. i och med inträdet på arenan av privata 
aktörer i en omfattning och på ett sätt som tidigare var ovanligt i den svenska hälso- 
och sjukvården.  

För det andra pågår i många landsting och regioner en omfattande förändring av 
styrningen på alla nivåer i organisationen. Det nationella programmet Mäta för att 
leda som Sveriges Kommuner och Landsting nyligen genomfört tillsammans med 
flertalet landsting visar tydligt omfattningen och inriktningen på förändringsarbetet. 
Konsekvensen av detta är att en del av problemen möjligen är på väg att reduceras. 
Exempelvis kan man förmoda att införandet av olika typer av flerdimensionella mål 
och mått i t.ex. balanserade styrkort gör att det framöver kommer att vara lättare att 
formulera och bryta ned politiska uppdrag i termer som är begripliga i verksamheten.

Rapportens innehåll och struktur

Resten av rapporten innehåller tre huvudavsnitt. I nästa avsnitt (avsnitt 2) presenteras 
några utgångspunkter för studien samt en referensram som utgör grunden för analys 
och diskussion senare i rapporten. I det följande avsnittet (avsnitt 3 presenteras 
intressanta iakttagelser från dokumentstudier och intervjuer, samt diskuteras 
tänkbara förklaringar till dessa iakttagelser. Det sista avsnittet (avsnitt 4) utgår ifrån 
de iakttagelser som presenteras i avsnitt 2 och innehåller konkreta förslag på hur 
man kan förbättra styrningen i landsting och regioner.
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2.  Studiens utgångspunkter  
och referensram

2.1  Några inledande utgångspunkter 
Utgångspunkten för rapporten är att den politiska viljan ska genomsyra all verksamhet i 
den hälso- och sjukvård som landsting och regioner har huvudmannaansvar för, och 
att det gäller oberoende av om verksamheten bedrivs i landstings-/regiondrivna 
enheter, eller om den bedrivs av privata aktörer. Styrning handlar, rent allmänt, om 
att se till så att det blir verklighet. Det kan emellertid finnas skäl att precisera 
begreppet styrning något, både vad gäller utgångspunkter och innehåll. 

En viktig utgångspunkt är att styrning sker i relationen mellan en styrd enhet och 
en styrande enhet. Det kan handla om exempelvis relationen mellan den politiska 
ledningen i ett landsting och landstingsdirektören, eller mellan sjukhusdirektören 
och divisionschefen. Styrningen i dessa relationer kan emellertid ta sig lite olika 
uttryck. I en del fall, särskilt under senare år, har man valt att tala om ’uppdragsstyrning’ 
eller ’kontraktstyrning’ för att markera att den styrda enheten är bunden av det som 
den styrande enheten anger. Det senare begreppet diskuteras också i rapporten om 
’uppdragsbeskrivningen’ från Projekt Kraftsamling (Landstingsförbundet, 2004). En 
doktorsavhandling från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet fokuserar särskilt 
på kontraktstyrning i offentliga organisationer. Där anges bl.a. att begreppet kontrakt-
styrning i offentlig verksamhet kan användas för att beteckna styrning av verksam-
het som utförs av externa entreprenörer eller av interna enheter, och att det i båda 
fallen handlar om kontrakt i betydelsen överenskommelser med bindande verkan 
(Bryntse, 2000). Skillnaden mellan kontraktstyrning gentemot externa entreprenörer 
respektive interna enheter är dock att kontrakten är juridiskt bindande i det första 
fallet, medan så inte är fallet när det gäller interna enheter. I det senare fallet måste 
det således finnas andra mekanismer som gör att den styrda enheten har incitament 
att sträva efter att uppnå det som anges i kontraktet. Jag kommer inte att utveckla 
diskussionen om begreppen ’uppdragsstyrning’ och ’kontraktsstyrning’ i den här 
rapporten, men det är uppenbart att det kan finnas skäl att tänka i termer av ’uppdrag’ 
och ’kontrakt’ när man diskuterar hur den politiska viljan omsätts eller inte omsätts 
i verksamheten.  

I den företagsekonomiska litteraturen presenteras även ett antal andra utgångspunkter 
för styrning som är viktiga i den här rapporten. För det första betonas att styrning 
ytterst handlar om att påverka medarbetarna i organisationen så att de hela tiden 
arbetar för att organisationens mål ska nås. Styrning är m.a.o. inte i första hand en 
’teknisk’ och ’kameralistisk’ disciplin, utan en ’beteendevetenskaplig’. Detta kallas 
ibland för den beteendevetenskapliga ansatsen till styrning.

För det andra lyfts det ofta fram att den formella styrningen består av ett antal 
’verktyg’ som ledningen har till sitt förfogande för att åstadkomma denna påverkan. 
Exempel på sådana verktyg är ansvarsfördelning, planering och budgetering, uppföljning, 
finansiella och icke-finansiella mål och mått samt belöningssystem. Det anses också 
vara viktigt att dessa styrverktyg utformas och används så att de kompletterar och 
stödjer varandra. I den anglosaxiska litteraturen talar man ibland om behovet av en 
internt konsistent ’control package’. På svenska kan det översättas med verktygslåde-
ansatsen till styrning.
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För det tredje anses det vara viktigt att styrningen anpassas till den situation eller 
kontext i vilken den ska fungera. Detta kallas ibland för den situationsanpassade 
ansatsen till styrning, och innebär att det inte finns en bästa styrning som fungerar  
i alla organisationer. Stora organisationer behöver en annan styrning än små,  
organisationer med standardiserbara varor eller tjänster behöver en annan styrning 
är organisationer som producerar varor och tjänster som är unika etc.

Dessa tre ansatser utgör en viktig utgångspunkt för studien och vi kommer att 
återkomma till dem senare i rapporten. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa 
ansatser, liksom resten av rapporten huvudsakligen handlar om den formella styrningen 
som ledningen har till sitt förfogande. Den informella styrningen är dock i många 
fall väl så viktig. Exempel på sådan styrning är organisationskulturen, som i hälso- 
och sjukvården till betydande del bestäms av starka professionella grupperingar som 
har en central plats i organisationen. I den här rapporten kommer den informella 
styrningen in i diskussionen, men då i första hand som ett exempel på en organisations-
intern kontext till styrningen.

2.2  En referensram för analys och diskussion
Utöver de utgångspunkter som presenteras ovan är det angeläget att mejsla ut  
de mest betydelsefulla delarna i styrningen. Analysen och diskussionen i den här 
rapporten bygger på en referensram över styrning som innehåller fyra huvud-
komponenter som var och en och tillsammans kan förklara varför styrningen i en 
organisation fungerar mer eller mindre bra.

Organisation och ansvarsfördelning

Styrning förutsätter att det går att identifiera den styrande enheten och den styrda, 
och att reda ut hur ansvar och befogenheter är fördelade mellan dem. I stora organi-
sationer handlar det om hierarkier med flera olika nivåer där den styrda enheten i en 
relation, t.ex. sjukhusdirektören i relationen till landstingsledningen, är styrande i 
en annan relation, t.ex. sjukhusdirektören i relationen till divisioner eller kliniker. 
Många studier har visat att val av organisation och ansvarsfördelning är betydelsefull 
för styrningens funktionssätt.

Planerings- och uppföljningsprocesser

Styrning handlar rent konkret mycket om planeringsprocesser i vilka planer och 
budgetar upprättas, mål formuleras, kravnivåer bestäms innan en viss verksamhets-
period, samt uppföljningsprocesser i vilka det faktiska resultatet jämförs med dessa 
planer, budgetar, mål och kravnivåer. Denna typ av processer pågår ständigt i alla 
organisationer, och utformningen av dem påverkar i hög grad hur styrningen 
fungerar.

Informationens innehåll och struktur

Planerings- och uppföljningsprocesserna kretsar huvudsakligen kring olika typer av 
information. I planeringssammanhang handlar det om exempelvis uppföljnings-
information från tidigare verksamhetsperioder, men också om de dokument som 
beslutas inför kommande verksamhetsperioder, t.ex. landstingsplaner, verksamhets-
planer och budgetar, och som fungerar som någon form av överenskommelser, 
uppdragsbestämningar eller kontrakt mellan en styrande enhet och en styrd enhet. 
Innehållet och strukturen på denna information är mycket viktig för styrningen 
eftersom det tenderar att bestämma vad planerings- och uppföljningsprocesserna 
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kommer att kretsa kring, och vad medarbetarna i organisationen riktar sitt intresse 
mot. Devisen ’du får det du mäter’ handlar om just detta.

Kontexten

Enligt denna referensram handlar styrning således om organisation och ansvarsför-
delning, planerings- och uppföljningsprocesser samt information. Enligt de utgångs-
punkter för styrning som presenterats tidigare i avsnittet måste dessa delar av 
styrningen utformas så att de stödjer varandra och så att de motiverar medarbetarna 
i organisationen att göra ett bra jobb. Enligt den situationsanpassade ansatsen måste 
styrningen därutöver anpassas till den kontext i vilken den ska användas. Utifrån 
denna utgångspunkt är det således viktigt att beakta hur styrningen fungerar i den 
specifika kontexten. 

När det gäller kontexten i den svenska hälso- och sjukvården brukar man exempelvis 
nämna att organisationen vad gäller huvudmannaskap och en stor del av produktionen 
är politiskt styrd, att målet för organisationen är något annat än att maximera det 
finansiella resultatet, och att det finns starka professionella grupperingar vars 
inflytande över verksamheten utgör en viktig styrförutsättning. 

När styrningen av olika delar av den svenska hälso- och sjukvården studeras kan det 
därutöver finnas skäl att beakta också andra situationsfaktorer eller kontextuella 
faktorer, t.ex. de organisatoriska enheternas storlek, karaktären på den verksamhet 
de bedriver, vilken teknologi de tillämpar, samt vilken marknadssituation de verkar i 
(monopol eller konkurrens). 

Sammantaget kan de olika inslagen i kontexten fungera som någon form av förklarings-
modell när styrningens funktionssätt diskuteras. 

Figur 1. En referensram för styrning 

Kontext

Icke-vinstsyftande 
organisation

Organisation och 
ansvarsfördelning

Planerings- och 
uppföljningsprocesser

Informationens 
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Professionell
organisation

Politisk                                            
organisation
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I detta kapitel ges en bild av hur styrningen fungerar i landsting och regioner. 
Utgångspunkten för kapitlet är att styrningen ska fungera så att den politiska viljan 
transformeras till verksamhet, och det är problem och möjligheter som är relaterade 
till det som är i fokus. Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg att:

– Det är stora skillnader i styrningen och dess funktionssätt mellan olika landsting 
och regioner. Det förekommer också skillnader internt i enskilda landsting och 
regioner, med öar som har en väl fungerande styrning, och andra öar som har en 
mindre väl fungerande styrning. Detta är helt naturligt eftersom ansvaret för att 
utforma och genomföra styrningen är delegerat till respektive landsting och region, 
med mycket begränsade nationella ramar, och eftersom det också internt i landsting 
och regioner finns utrymme för lokala initiativ inom området. Innehållet i kapitel 3 
ska därför ses som nedslag som tillsammans ger en bild av problem och möjligheter i 
styrningen, snarare än som en generell bild av läget i Sverige. 

– Man måste skilja mellan det som står i formella dokument angående styrningen, 
och hur styrningen faktiskt fungerar i praktiken. Generellt sett ser den formella 
styrningen i de allra flesta landsting och regioner relativt och bra ut, och följer i 
stort ”lärobokens” upplägg där man bl.a. betonar att styrning på olika nivåer måste 
ha en ”röd tråd” från central till lokal nivå. Däremot finns det gott om exempel på 
att det är svårt att tillämpa det som står i de formella dokumenten. En ofta framförd 
förklaring till det är att kontexten i sjukvården är komplex och egentligen inte 
skapar goda förutsättningar för lärobokens rationella styransats. Jag återkommer till 
detta senare i rapporten. 

Kapitlet innehåller alltså en diskussion om styrningens funktionssätt som följer 
strukturen på referensramen (se figur 1). Det inleds med en diskussion om organisa-
tion och ansvarsfördelning (avsnitt 3.1). Därefter följer ett avsnitt om planerings- 
och uppföljningsprocesser (3.2) och ett avsnitt om informationens innehåll och 
struktur (3.3). Avslutningsvis (3.4) diskuteras några övriga frågor som inte låter sig 
inordnas i referensramens struktur. Det är uppenbart att en del frågeområden är 
kopplade till flera delar i referensramen. Exempelvis kan prioriteringar diskuteras 
dels vad gäller de processer i vilka prioriteringarna görs (planerings- och uppfölj-
ningsprocesser), dels vad gäller hur gjorda prioriteringar presenteras (informationens 
innehåll och struktur). Kontexten, som är en viktig del i referensramen används 
huvudsakligen som förklaringar till en del av de iakttagelser som presenteras i 
avsnitten 3.1-3.4. 

Kapitlet innehåller en diskussion om iakttagelser från intervjuerna, innehållet i 
formella dokument, resultat från andra studier som jag eller andra gjort, samt egna 
erfarenheter i övrigt från arbete med hälso- och sjukvårdens organisation och styrning.

3.  Styrning i landsting och regioner 
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3.1  Organisation och ansvarsfördelning 

Övergripande roll- och ansvarsfördelning

En fråga som i hög grad påverkar styrningens funktionssätt, och därmed förutsätt-
ningarna för att politiska beslut ska få genomslag i verksamheten, rör den övergripande 
roll- och ansvarsfördelningen i organisationen. I den företagsekonomiska litteraturen 
diskuteras denna fråga ofta med fokus på olika hierarkiska nivåer. Frågan om den 
hierarkiska strukturen och roll- och ansvarsfördelningen inom den är naturligtvis 
relevant också när det gäller hälso- och sjukvårdens organisation, och jag återkommer 
till den lite senare i detta kapitel. Som nämnts redan i kapitel 1 har den svenska 
hälso- och sjukvården dock ännu mera komplexa styrförutsättningar än många 
andra organisationer, och det blir därför exempelvis viktigt att titta på roll och 
ansvarsfördelning inte bara mellan olika organisatoriska nivåer, utan också mellan 
tre grupper av aktörer – politiker, administration och profession. 

En fråga som ett stort antal intervjupersoner har berört, och som också tidigare 
studier inom området har lyft fram, är politikernas roll. Det finns en utbredd 
uppfattning, både bland politiker och andra aktörer i hälso- och sjukvården, att 
politiker i första hand ska ha ett befolkningsperspektiv och också i övrigt i ska ta  
ett i huvudsak övergripande strategiskt ansvar, och inte ägna sig åt detaljfrågor som 
rör produktionen av tjänster. Mot bakgrund av den utgångspunkten hävdas ibland 
att politikerna således ska koncentrera sig på vad-frågorna och inte hur-frågorna.  
Att denna uppdelning är svår att göra blir uppenbart redan när man betänker att 
politikerna också representerar ägarna av huvuddelen av den produktionsapparat 
som är tillgänglig för den svenska hälso- och sjukvården. Politikerna har således både 
ett ansvar som huvudmän och ett ansvar som ägare. 

Behovet av att hålla isär dessa roller blir, enligt flera intervjupersoner, ännu tydligare 
när landsting och regioner nu går in i ett vård- eller hälsoval. I ett sådant system 
måste man dels trimma den egna primärvårdsorganisationen så att den blir så 
effektiv som möjligt, dels garantera en konkurrensneutralitet mellan den egna 
organisationen och privata aktörer. De översiktsstudier som presenterats vid bl.a. 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) vårdvalsnätverk visar att många landsting 
och regioner för närvarande utreder vilka organisatoriska lösningar man ska välja för 
att hantera den nya situationen.

Trots denna inneboende problematik när det gäller politikernas roll finns det således 
en utbredd uppfattning att de ska fokusera på övergripande strategiska frågor. Det 
finns emellertid också en utbredd uppfattning att politiker alltför ofta intresserar 
sig för just detaljer. En intervjuperson uttryckte det så här: 

”Istället för att säga ’här är ett problem, lös det’, 
säger man ’anställ en sådan här person  

för det har man gjort i andra landsting’.”  
(Verksamhetsområdeschef, läkare)

En förklaring till politikernas intresse för hur-frågor, som nämnts av flera intervju-
personer, är att man är otåliga och att uppdrag formulerade i hur-termer kan upplevas 
vara en snabbare och säkrare väg till förändring, än uppdrag formulerade i vad-termer.
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Om vi utgår ifrån att politikerna i huvudsak har ansvar för de mer övergripande 
strategiska vad-frågorna, måste styrningen naturligtvis utformas så att den stödjer 
ett sådant ansvarstagande. Också i den delen har intervjupersoner lyft fram en rad 
svårigheter. Ett problem är att det många gånger är svårt att formulera övergripande 
strategiska vad-orienterade mål som är relevanta ur ett politikerperspektiv. Orsaken 
till det är att sådana mål, t.ex bättre tillgänglighet eller lägre ohälsotal, ofta är av den 
karaktären att alla politiker kan vara överens om dem. Vem är exempelvis mot bättre 
tillgänglighet och lägre ohälsotal? 

Eftersom politik bygger på att man har olika uppfattning, är mål som alla är överens 
om därmed också mindre relevanta i den politiska processen. När det däremot gäller 
hur-frågorna har de politiska partierna ofta olika uppfattningar. Exempelvis kan 
något parti vara av uppfattningen att tillgängligheten blir bättre om privata aktörer 
får konkurrera med den landstings- eller regiondrivna verksamheten, medan andra 
partier kan anse att det finns goda möjligheter att förbättra tillgängligheten inom 
den egna verksamheten och att privata alternativ inte har någon plats i den skatte-
finansierade hälso- och sjukvården. Det paradoxala är således att de flesta förefaller 
vara överens om att politikerna ska koncentrera sig på vad-frågorna, samtidigt som 
politikens inneboende väsen kräver en typ av mål som är mer orienterade mot hur-
frågorna. En riksdagsledamot från vänsterpartiet uttryckte det på följande sätt i en 
diskussion kring denna fråga för flera år sedan:

”När målen är så övergipande att jag och 
Per Unkel (då moderat riksdagsledamot) är överens 

om dem, blir de helt enkelt inte intressanta i riksdagsdebatten.”

Ett annat problem som intervjupersonerna har lyft fram i detta sammanhang är att 
många vad-orienterade mål är långsiktiga och att måluppfyllelse därför inte går att 
mäta i ett kortare tidsperspektiv. I den politiska världen är dock mandatperioderna, 
av naturliga skäl, en tidsenhet som är av största betydelse. När ett val närmar sig  
och den sittande majoriteten ska argumentera för sitt fortsatta maktinnehav, och 
oppositionen ska argumentera för ett regimskifte är måluppfyllelse i hur-termer 
därmed enklare att diskutera. 

Sammantaget kan jag således konstatera att politikernas roll, och dess betydelse för 
styrningen av den svenska hälso- och sjukvården, är komplicerad och att det kan 
påverka upplevelsen av i vilken utsträckning den politiska viljan får genomslag i 
verksamheten. Formulering av uppdraget i vad-termer kan innebära att måluppfyllelsen 
endast kan mätas på lång sikt och att politikerna därför upplever att verksamheten 
inte har agerat i enlighet med uppdraget. Å andra sidan kan formulering av uppdraget 
i hur-termer möta motstånd i verksamheten därför att man tycker att politikerna 
ska koncentrera sig på vad-frågor och helt enkelt inte har kunskap nog för att bedöma 
hur verksamheten ska bedrivas. En verksamhetschef menade att hur-relaterade 
politiska beslut ofta visar att de inte förstår hur verksamheten fungerar.

”Ibland förstår man helt enkelt inte vad politikerna vill.  
Man får intryck av att de kommer från en helt annan planet,  

utan förståelse för vår verksamhet.” (Verksamhetschef, läkare)
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Om verksamheten upplever uppdragen på det sättet finns det naturligtvis en 
betydande risk att genomförandet av det politiska uppdraget åtminstone fördröjs.  
I åtminstone ett landsting har man försökt att överkomma kommunikationsproblem 
i allmänhet mellan olika grupper av aktörer genom att i ökande utsträckning låta 
dem arbeta tillsammans i olika frågor.

”Mycket lärorikt och bra att arbeta i mixade team,  
inte minst i prioriteringsdiskussioner.” (Verksamhetsområdesansvarig läkare)

Hierarkisk organisation och ’tvärsgående’ politiska beslut

Den referensram som presenterades i kapitel 2 har som en viktig utgångspunkt att 
styrning sker i relationen mellan en styrande enhet och en styrd enhet, och att det i 
stora organisationer finns en hierarki av sådana relationer. Det är också fallet i den 
svenska hälso- och sjukvården. Även om landsting och regioner är organiserade på 
delvis olika sätt kan man identifiera ett antal vanliga nivåer: politisk ledning – tjänste-
mannaledning – förvaltningar eller sjukhus – kliniker och primärvårdsenheter. Det 
är i denna hierarki huvuddelen av den löpande styrningen sker. På var och en av 
dessa nivåer finns det ansvariga chefer, och det är i relationen mellan chefer på olika 
nivåer i organisationen som planering och budgetering genomförs och utfall mot 
planer och budgetar följs upp och diskuteras. Så länge de politiska besluten följer 
denna struktur bör förutsättningarna för att de ska omsättas till verksamhet vara 
relativt sett goda. 

Flera intervjupersoner menar att dessa förutsättningar emellertid försämras så snart 
de politiska besluten avser något område som inte följer den hierarkiska strukturen. 
Ett beslut att tillgängligheten på medicinkliniken på länssjukhuset måste förbättras 
kan således lättare fås att påverka verksamheten än ett beslut om att all verksamhet 
ska genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv. I det förstnämnda fallet finns det en 
tydlig ordning med en styrande och en styrd enhet och en välutvecklad styrprocess 
som kan följas. I det senare fallet saknas både en tydlig styrd enhet och en beprövad 
löpande styrprocess. 

Förutsättningarna för att den traditionella styrningen ska kunna bidra till att 
politiska beslut och uppdrag får genomslag i verksamheten är således sämre vid 
’tvärsgående beslut’ än vid beslut som berör organisatoriska enheter i den formella 
hierarkin. Samtidigt är det självklart att politiska beslut inte alltid kan vara av den 
karaktären att de kan kopplas till befintliga organisatoriska enheter. Den administrativa 
organisationslogiken ska inte bestämma vilken typ av beslut politiker ska fatta. Det 
är dessutom uppenbart att det många gånger finns goda skäl, också från en strikt 
administrativ utgångspunkt, att fokusera på frågor som inte följer organisations-
strukturen. Allt som rör samordning och samverkan mellan olika organisatoriska 
enheter är exempel på det. 

Intervjuer och genomgångar av dokument visar att landsting och regioner på olika 
sätt försöker hantera detta problem. En enkel lösning är att ge personer i landstings-
ledningens staber i uppgift att följa upp vad som händer inom det aktuella området. 
I flera landsting har ’tvärsgående beslut’ dock uppfattats vara så betydelsefulla att 
man har valt att ändra den formella organisationen för att få ökad kraft i genomförandet. 
Detta gäller inte minst beslut som rör samordning och samverkan över de traditionella 
organisationsgränserna. I flera landsting har man exempelvis inrättat verksamhets-
områden för t.ex. internmedicin, kirurgi och medicinsk service. Avsikten är i dessa 
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fall att få den aktuella verksamheten samordnad i hela landstinget, och orsaken till 
organisationsförändringen är att man helt enkelt inte tror att de traditionella 
klinikerna på sjukhusen kan åstadkomma en sådan samordning så länge varje klinik 
har sin chef med en egen styrrelation till sin sjukhusdirektör. 

I vissa landsting och regioner behåller man trots verksamhetsområdesindelningen 
den traditionella sjukhusstrukturen, och man får då i praktiken en matrisorganisation. 
I åtminstone något landsting har man dock helt tagit bort den traditionella organisa-
tionen och gå över till att styra i verksamhetsområdestermer. Man har då fått ökat 
fokus på ett samordningsuppdrag som politikerna beslutat om och som går på ’tvärs’ 
mot den traditionella hierarkiska strukturen med förvaltningar eller sjukhus. Samtidigt 
är det viktigt att komma ihåg att man då har etablerat en ny hierarkisk struktur, och 
att politikernas framtida beslut ibland kommer att gå på ’tvärs’ mot den strukturen. 
Exempelvis kommer politikerna i sin roll som ägarrepresentanter att fatta beslut som 
rör sjukhusets byggnader, och frågan är vem i organisationen som är styrd enhet i det 
sammanhanget, om man inte längre har en sjukhusledning. 

Slutsatsen är att organisationsförändringar kan vara ett medel för att få ’tvärsgående’ 
beslut att genomföras i verksamheten på ett bättre sätt om bedömningen är att 
beslutet och uppdraget är så viktigt att det krävs en förändring i den formella 
strukturen och ansvarsfördelningen. I flertalet fall måste dock andra, mindre 
omvälvande, åtgärder vidtas för att ’tvärsgående’ politiska beslut ska få genomslag  
i verksamheten.

Den medicinska professionen och genomförande av politiska beslut

Det finns en utbredd uppfattning, främst bland politiker men också i tjänstemanna-
ledningen i många landsting, att den medicinska professionen och då i första hand 
läkarna är svårstyrda och till stor del själv bestämmer inte bara hur man ska göra 
utan också vad man ska göra. Följande citat från intervjuerna kan illustrera detta: 

”Det är fortfarande lite fritt valt arbete därute.” 
(Verksamhetschef, administratör) 

”Läkarna är extremt svårstyrda och gör 
lite som de vill” (Politiker)

Den medicinska professionens strävan efter självständighet är väl dokumenterad i 
organisationslitteraturen, och kommer därför inte att diskuteras mera ingående i 
denna rapport. Det är dock uppenbart att förutsättningarna för att få politiska 
beslut att få genomslag i hälso- och sjukvården påverkas av i vilken utsträckning den 
medicinska professionen låter sig styras av dessa beslut. En person i tjänstmanna-
ledningen i ett landsting menade att de politiska besluten ofta får genomslag i den 
centrala tjänstemannaledningen och på förvaltningsnivå, men att det är svårt att få 
dem att tränga ända ut i verksamheten.

”Man kommer bara en nivå ner med styrningen, 
sedan vattnas den ur” (Stabsperson)
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Forskning inom området indikerar dock att den medicinska professionens motstånd 
mot styrning är mindre i den svenska hälso- och sjukvården än i motsvarande 
verksamhet i andra länder, t.ex. Storbritannien. En förklaring till detta, som nämns  
i litteraturen, är att man i Sverige har en tradition av att låta företrädare för den 
medicinska professionen ingå i den formella organisationsstrukturen, som divisions-
chefer, klinikchefer, sjukhusdirektörer m.m., och att det kan bidra till en ökad 
acceptans och förståelse för den ’administrativa styrningen’.

Ett pågående forskningsprojekt vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 
indikerar dock att verksamhetschefer, främst i primärvården, som har en annan 
bakgrund än läkare upplever sig vara mer styrda av verksamhetsplaner, mål och 
budgetar, än motsvarande chefer som är läkare. Det skulle i sådana fall tyda på att 
läkarprofessionen, också i Sverige, är mindre benägen än andra grupper att låta sig 
styras av politiska beslut. En annan intressant iakttagelse i den studien är att läkare 
som är verksamhetschefer i större utsträckning än chefer med en annan bakgrund 
har kvar ett betydande inslag av klinisk verksamhet. Det kan naturligtvis finnas  
för- och nackdelar med ett sådant upplägg, men det är möjligt att det bidrar till att 
lojaliteten med den medicinska professionen fortsätter att vara starkare än lojaliteten 
med den politiska och administrativa strukturen. 

Organisationer med starka professionella grupper har onekligen speciella styrförut-
sättningar som knappast går att organisera eller administrera bort. Som nämns 
avslutningsvis i avsnittet ovan om övergripande roll och ansvarsfördelning har dock 
vissa landsting medvetet satsat på att skapa fora för en utökad dialog mellan politiker, 
profession och den administrativa ledningen i syfte att åtminstone åstadkomma en 
bättre förståelse för varandras syn på olika frågor. I avsnitt 3.2 återkommer jag till 
dialogernas potentiella betydelse för hur politiska beslut får genomslag i verksamheten.

Ledarskap och politisk styrning

Ett stort antal intervjupersoner lyfter fram att ledarskapet på alla nivåer i hälso- och 
sjukvårdsorganisationen har stor betydelse för möjligheterna att få politiska beslut 
att genomsyra verksamheten. I flera landsting har man exempelvis vittnat om att 
byte av landstingsdirektör har inneburit att styrningen har utvecklats, och att det 
blivit mycket mera fokus på uppföljning av de beslut som fattas. Det talas t o m om 
att nya landstingsdirektörer har inneburit början på en kulturförändring i detta 
avseende. 

Likaså betonar intervjupersoner betydelsen av ett ändamålsenligt ledarskap längre 
ned i hälso- och sjukvårdsorganisationen. I det sammanhanget framförs det också i 
flera landsting en farhåga att ledarskapet längre ned i organisationen inte alltid håller 
den höga kvalitet man skulle önska, även om uppfattningen tycks vara att det blir 
bättre efterhand. Ledarskapet anses således vara viktigt på alla nivåer i organisationen.

Flera intervjupersoner menar också att det är viktigt inte bara att ledarskapet är tydligt, 
utan också att det är samordnat i meningen att budskapet som kommuniceras från 
olika aktörer på olika nivåer i organisationen är detsamma. I den delen anser man att 
otydligheten i budskapet från den högsta politiska nivån är ett problem. Precis som när 
det gäller det tidigare diskuterade problemet med vad- kontra hur-frågorna, har detta 
att göra med politikens innersta väsen – i det här fallet att majoriteten och minoriteten 
ofta har olika uppfattningar. Konsekvensen av det blir att när ett beslut fattas av 
majoriteten, så går minoriteten inte sällan ut och meddelar att man var emot beslutet, 
och t.o.m. att man kommer att riva upp det om man kommer i majoritet efter nästa val. 
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Denna ordning bidrar till att signalen till verksamhetsföreträdarna ibland blir 
svagare än den blir i exempelvis ett privat företag där bolagsstyrelsen visserligen kan 
ha hårda och långa diskussioner i olika frågor, men där man trots det i allmänhet 
visar upp en enig front utåt. I och med att det finns en tydlig och uttalad minoritet, 
som dessutom kanske blir nästa majoritet, kan chefer och medarbetare i hälso- och 
sjukvårdsorganisationen som delar minoritetens uppfattning medvetet eller omedvetet 
komma att lägga mindre energi än man skull kunna på att genomföra det aktuella 
beslutet. Duckar man ibland slipper man helt enkelt att göra jobbiga förändringar 
som sedan ändå kommer att reverseras. En studie som gjorts av sjukhus som drivits 
både i förvaltningsform och i bolagsform indikerar att detta kan vara ett problem.

Politiska partiers olika uppfattningar är naturligtvis inget problem i grund och 
botten. Det är snarare en viktig komponent i en demokratiskt styrd sektor som den 
svenska hälso- och sjukvården. Det förefaller dock vara en viktig förutsättning att 
beakta när man försöker förstå vilka utmaningar landsting och regioner står inför och 
när man ska utforma sin styrning så att politiska beslut får genomslag i verksamhet.

Organisationens storlek och kontrollspannet

Den situationsanpassade ansatsen till styrning som berördes i kapitel 2 anger bland 
annat att organisationens storlek har betydelse för hur styrningen bör utformas och 
vilka utmaningar man står inför i det avseendet. Flera intervjupersoner har lyft fram 
att det också har betydelse för förutsättningarna för att styra hälso- och sjukvården 
på ett sätt som gör att politiska beslut faktiskt får återverkningar i verksamheten. 
Rent allmänt har dessa personer menat att det är lättare att få till stånd en ändamåls-
enlig styrning i mindre och mer överblickbara organisationer där de formella 
styrverktygen kan kompletteras med andra lösningar. Ett exempel på det är ett 
landsting som upptäckte att förskrivningen av antibiotika ökade kraftigt i primär-
vården. Eftersom det i landstinget fanns ett någorlunda begränsat antal primärvårds-
enheter tog landstingsledningen kontakt med samtliga berörda enheter, informerade 
om utvecklingen, framförde att den var oacceptabel, och inledde en diskussion om 
hur man skulle kunna vända den ofördelaktiga trenden. Redan året efter hade 
förskrivningen gått ned till acceptabla nivåer. 

Det är uppenbart att förutsättningarna för att vidta den typen av åtgärder, som ju 
direkt har att göra med hur styrningen bidrar till att den politiska viljan omsätts i 
verksamhet, är olika goda beroende på om man har få eller många enheter. Dessa 
förutsättningar är i sin tur beroende av landstingets eller regionens storlek, men de 
har också att göra med hur man organiserar verksamheten. En viktig aspekt i det 
sammanhanget är det s.k. kontrollspannet, dvs hur många enheter som rapporterar 
till en enskild chef. 

På ett medelstort länssjukhus ansåg man att styrningen hade förbättrats och att 
politiska beslut numera togs om hand på ett bättre sätt en tidigare. En orsak till det 
ansågs vara att man hade ändrat organisationen så att sjukhusdirektören hade 5 
divisionschefer som rapporterade till honom istället för som tidigare 17 klinikchefer. 
Det mindre antalet chefer som sjukhusdirektören hade direkt under sig i organisationen 
ansågs i det här fallet framför allt bidra till att han kunde ha betydligt tätare och 
mer ingående dialoger med var och en av sina direkt underlydande chefer. 

När det gäller det optimala kontrollspannet finns det dock olika uppfattningar bland 
landsting och regioner. I ett landsting hade en divisionschef 90 underlydande chefer, 
och ansåg att det fungerade bra. En viktig orsak till att det finns olika uppfattningar 
om vad som är lämpligt i det avseendet är att ett litet kontrollspann, givet en viss 
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storlek på organisationen, istället innebär fler organisatoriska nivåer, och därmed fler 
relationer mellan styrande och styrda enheter. Det kan i sin tur skapa andra problem 
när politiska beslut ska få att genomslag i verksamheten. Ett sådant problem är att 
budskap medvetet eller omedvetet förändras när det sprids mellan olika nivåer i den 
organisatoriska hierarkin. Detta fick man lära sig redan som barn när man deltog i 
den s.k. viskleken där det budskap som nådde den sista personen i ’viskkedjan’, sällan 
var det samma som det som gavs av den som var först i kedjan.

Organisationens storlek och förutsättningarna för en lämplig avvägning mellan antal 
organisatoriska nivåer och ett ändamålsenligt kontrollspann är således sammankopplade. 
Rent allmänt förefaller det vara enklare att åstadkomma en sådan avvägning i 
mindre landsting och regioner. Exempelvis hade man i ett landsting en verksamhets-
områdeschef med endast 8 underlydande chefer, som dessutom själv satt i landsting-
ledningen. I en sådan organisation är det uppenbart att avståndet mellan den 
politiska ledningen och de medarbetare som arbetar ute i verksamheten är betydligt 
mindre än i landsting och regioner med fler organisatoriska nivåer och/eller ett 
större kontrollspann. Därmed bör också förutsättningarna för att politiska beslut ska 
omsättas i verksamhet vara bättre. 

3.2  Planerings- och uppföljningsprocesser
När man talar om styrning handlar det ofta om de styrprocesser som ständigt pågår i 
alla organisationer. I den företagsekonomiska litteraturen gör man i det sammanhanget 
ofta en uppdelning i planeringsprocesser som sker före den aktuella verksamhetsperioden, 
och uppföljningsprocesser som sker efter den aktuella perioden. I praktiken är 
bilden något mera komplicerad eftersom man t.ex. ofta planerar för flera olika 
verksamhetsperioder – år, kvartal, månad etc. eftersom uppföljning sker också 
löpande under dessa verksamhetsperioder, och eftersom man ibland arbetar med 
rullande prognoser som i praktiken innebär någon form av löpande uppdatering av 
planerna.  Detta innebär också att man nästan alltid har tre styrprocesser på gång 
med fokus på verksamhetsår – en planeringsprocess för nästkommande verksamhetsår, 
en löpande uppföljningsprocess för det nuvarande verksamhetsåret, och en uppföljnings-
process avseende föregående verksamhetsår.

Trots denna komplexitet kommer jag i avsnitt 3.2 att diskutera styrprocessernas 
inverkan på hur politiska beslut omsätt i verksamheten med en enkel uppdelning  
i planerings- och uppföljningsprocesserna. 

Det är viktigt att betona att planering och uppföljning måste ske i samma termer, 
och också i övrigt på ett sätt som gör att det går att se om uppställda mål har nåtts 
och beslutade planer har genomförts. Detta kan tyckas vara i det närmaste självklart. 
Trots det vittnar intervjupersoner från flera landsting om att man har haft problem 
med detta tidigare, men att man arbetar med att få en bättre koppling mellan de 
båda processerna. 

Innan jag går in på planerings- och uppföljningsprocessen vill jag lyfta fram en mer 
övergripande fråga som rör styrprocesser i stort – dialogens betydelse för politiska 
besluts inverkan på verksamheten i hälso- och sjukvården.

Dialogens betydelse – i allmänhet

Vi har redan tangerat frågan om dialogens betydelse i slutet av underavsnittet om 
övergripande roll och ansvarsfördelning i avsnitt 3.1. Där presenterades bl.a. följande 
citat, som med fördel kan fungera som en utgångspunkt också i detta sammanhang.
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”Ibland förstår man helt enkelt inte vad politikerna vill. Man får 
intryck av att de kommer från en helt annan planet, utan förståelse 

för vår verksamhet.” (Verksamhetschef, läkare)

Om företrädare för verksamheten har svårt att förstå vad politiska beslut innebär för 
den egna verksamheten, är det uppenbart att det finns ett problem. I samma underavsnitt 
nämndes också att man i något landsting hade haft prioriteringsdiskussioner i team 
med representanter för flera aktörsgrupper, och att det arbetet hade uppfattats positivt.

”Mycket lärorikt och bra att arbeta i mixade team, inte minst 
i prioriteringsdiskussioner.” (Verksamhetsområdesansvar, läkare)

Intervjupersoner från flera landsting har lyft fram dialogen mellan olika aktörsgrupper 
som ett viktigt verktyg för att få styrningen att fungera bättre och därmed de 
politiska besluten att få tydligare inverkan på verksamheten. Det är i det samman-
hanget viktigt att komma ihåg att dialoger kan påverka verksamheten såväl direkt 
som indirekt. Den mer direkta påverkan är nära kopplad till de dialoger som sker i 
planerings- och uppföljningsprocesserna, och den frågan återkommer jag till i de 
följande underavsnitten till avsnitt 3.2.

Den mer indirekta, och långsiktiga, effekten kan däremot uppnås med hjälp av 
dialoger som inte är direkt kopplade till den löpande styrprocessen. Jag vill särskilt 
lyfta fram något som i ett landsting kallas för ’strategiska forum’. Vid dessa forum 
träffas klinikernas ledningsgrupper tre gånger per år tillsammans med landstingets 
tjänstemannaledning och diskuterar mål och resultat samt vad som mot bakgrund av 
det är angelägna områden för förändring. Det fattas ingas beslut vid dessa forum. 
Det man är ute efter är istället långsiktigt lärande och verksamhetsutveckling. Man 
kan t.ex. lyfta fram politiska mål kring tillgänglighet och hur resultaten i den delen 
ser ut i olika verksamheter. Därefter får ledningsgrupperna några timmar på sig att 
diskutera tillgängligheten i den egna verksamheten, och komma fram med en 
handlingsplan som sedan presenteras för övriga deltagare. Erfarenheterna från dessa 
fora är mycket positiva eftersom de skapar förutsättningar för en dialog kring 
långsiktiga frågor som inte alltid hinns med i det dagliga arbetet. Utfallet blir ibland, 
trots det, att konkreta åtgärder vidtas som kan få snabba återverkningar på verksam-
heten. I andra fall blir utfallet ett mera indirekt och långsiktigt lärande kring 
verksamhetens utmaningar och tänkbara sätt att möta dessa. Upplägget på strategiska 
forum innebär dessutom en möjlighet att lära av andra verksamheter.

Planeringsprocessen

Genomgångar av dokument kring planeringsprocessen i landsting och regioner 
indikerar att man i allmänhet har en formell process som är tydlig och som ser 
rimlig ut i största allmänhet. I en del landsting och regioner har man tidigare haft 
problem med en alltför snäv tidsplan i planeringsarbete, vilket fått till följd att lägre 
nivåer i organisationen har fått sina mål, budgetar och planer för sent för att kunna 
genomföra sin egen interna planering under ordnade former. Under senare år har 
flera landsting och regioner tagit itu med detta problem och tidigarelagt planerings-
arbetet så att rimligare förutsättningar har kunnat skapas på lägre nivå i organisationen. 
Exempelvis fattas i flera landsting beslut om landstingsplanen redan i juni månad 
varefter planeringen på lägre nivå i organisationen kan ta vid. En konsekvens av 
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denna tidigareläggning är visserligen att åtminstone de ekonomiska ramarna måste 
justeras under hösten med ändrade förutsättningar på lägre nivåer som följd. Trots 
det förefaller den tidigarelagda processen vara ett steg i rätt riktning. Några intervju-
personer pekar också just på att de högre nivåernas beslut måste komma i ett så 
tidigt skede att lägre nivåer får rimliga möjligheter att förstå de mål och planer som 
beslutats på central nivå och att genomföra sin egen planering. Sammantaget är det 
således svårt att se att de formella styrprocesserna är ett stort problem när politiska 
beslut ska omsättas i verksamheten. Däremot finns det andra inslag i planerings-
processerna som har en utvecklingspotential.

Inledningsvis återkommer jag till dialogernas betydelse. Flera intervjupersoner menar 
att de politiska beslutens genomslagskraft kan öka om det förs en dubbelriktad 
dialog mellan centrala och lokala nivåer i hälso- och sjukvårdsorganisationen. 
Nerifrån-och-upp- kommunikation kan bidra till att den lokala nivåns kunskap 
kommer till nytta när politiker och andra centralt placerade aktörer ska fatta beslut 
om landstingsplaner, budgetar m.m. Om dessa beslut fattas med ett bättre informations-
underlag är det möjligt att de också blir bättre i meningen att de i större utsträckning 
än tidigare är grundade i den verklighet verksamhetsföreträdarna upplever. Möjligen 
kan det därmed bidra till det som en intervjuperson talade om som;...

...”beslut baserade på fakta istället för beslut 
baserade på hörsägen” (Verksamhetsområdeschef)

Naturligtvis är det viktigt att det är den politiska ledningen som fattar besluten, och 
det är därmed också viktigt att informationen underifrån inte på ett otillbörligt sätt 
påverkar den politiska beslutsprocessen. Trots det finns det skäl att söka former för 
också en nerifrån kommunikation i planeringsprocessen.

Självklart är kommunikation från den centrala nivån, ytterst politikerna i landstings- 
eller regionfullmäktige, till lokala nivåer också en central del i planeringsarbetet. 
Det är ju i den kommunikationen som politikerna förmedlar vad man vill att 
verksamheten ska åstadkomma, och det är därmed den kommunikationen som i hög 
grad påverkar om verksamhetsföreträdarna över huvud taget känner till politikens 
vilja. I ett landsting upplevde intervjupersonerna att man hade haft problem med 
denna kommunikation, och för att reducera det problemet hade man infört tätare 
dialoger mellan olika nivåer i organisationen i planeringsfasen. Resultatet av den 
förändringen ansågs också vara positiv.

”Tätare dialoger i planeringsfasen har inneburit att planer och 
budgetar inte längre kommer som någon överraskning.” 

(Ekonomichef)

Sammantaget vill jag således stryka under betydelsen av en väl fungerande och 
ändamålsenlig dialog. I planeringsprocessen kan en sådan dialog bidra till att politiska 
beslut får genomslag i verksamheten dels genom att nerifrån-och-upp-kommunikation 
kan skapa förutsättningar för informerade beslut som tar hänsyn till verksamhetens 
förutsättningar, dels genom att en uppifrån-och-ner-kommunikation kan leda till 
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att verksamhetsföreträdare känner till vilka politiska beslut som fattats och bakgrunden 
till dessa beslut. Det senare kan tyckas vara självklart, men flera intervjupersoner har 
vittnat om att många medarbetare över huvud taget inte känner till dessa beslut, och 
därmed naturligtvis inte heller vet vad det är man själv ska bidra till att åstadkomma. 

Utöver dialogernas betydelse för en väl fungerande planeringsprocess är det många 
intervjupersoner i den här studien och många andra personer med inblick i den 
svenska hälso- och sjukvården som i andra sammanhang har fört fram behovet av  
en tydlig prioriteringsdiskussion. Detta är också ett ämne som behandlats i många 
andra sammanhang, och vi återkommer dessutom till frågan i avsnitt 3.3. om infor-
mationens innehåll och struktur. I det här sammanhanget nöjer jag mig med att 
påpeka att det naturligtvis är angeläget att planeringsprocessen innehåller moment 
som skapar förutsättningar för aktiva prioriteringar. I flera landsting har man under 
senare år också infört den typen av moment. Som nämnts i avsnitt 3.1 har man i 
åtminstone ett landsting, med framgång valt att hantera dessa prioriteringsfrågor i 
mixade team med företrädare för flera olika aktörsgrupper. Flera intervjupersoner 
vittnade också om att den ordningen hade varit framgångsrik, även om prioriterings-
diskussioner alltid är krävande.

Underrubriken till prologen i denna rapport är ’de gör inte som vi säger’. Rubriken 
indikerar att alla politiska beslut som fattas inte får något genomslag i verksamhe-
ten. Samtidigt har flera intervjupersoner framfört att det ibland genomförs föränd-
ringar i verksamheten som den politiska och administrativa ledningen inte har fattat 
beslut om eller ens känner till. Exempelvis kan nya behandlingsmetoder eller 
läkemedel introduceras, som i en del fall t o m kan få långsiktiga konsekvenser på 
såväl verksamhet som ekonomi. I den anglosaxiska företagsekonomiska litteraturen 
kallas detta ofta för ’emerging strategies’, vilket i en svensk översättning ofta blir 
’uppdykande strategier’. Den typen av förändringar har den egenskapen att de inte 
är beslutade på central nivå, utan istället införs genom beslut på lokal nivå. Beslut 
som sedan sakta men säkert den centrala ledningen i organisationen får information om. 

Uppdykande strategier anses vara speciellt vanliga i professionella organisationer där 
den lokala nivån ofta är den enda som har kunskap om vilka nya alternativ som står 
till buds för verksamheten. Förekomsten av den typen av processer har av flera 
intervjupersoner lyfts fram som ett intressant men komplicerande inslag i styrningen 
av landsting och regioner. I ett sjukhus har man uppmärksammat detta som ett 
problem, och för att hantera det har man infört en regel som innebär att alla nya 
behandlingar och alla nya läkemedel som introduceras ska anmälas av verksamhets-
cheferna och diskuteras i sjukhusets ledningsgrupp innan de börjar användas. Den 
politiska ledningen är inte inblandad i den processen, och det är inte säkert att de 
behöver vara det heller. Däremot är det naturligtvis ett viktigt steg att tjänstemanna-
ledningen, i det här fallet på sjukhusnivån blir informerad om den här typen av 
utveckling, och därmed också får möjlighet att bedöma om en viss utveckling är av 
sådan omfattning eller betydelse att den politiska ledningen ska informeras eller 
tillfrågas om sin uppfattning. Då handlar det åter om nerifrån-och-upp-kommunikation.

Uppföljningsprocessen

I den här rapporten omfattar uppföljningsprocessen insamling av resultatinformation, 
analys av resultatet, återföring av resultatet till berörda aktörer samt utkrävande av 
ansvar. Jag kommer att argumentera för att samtliga dessa delar bör finnas med i en 
uppföljningsprocess, även om de kan ges olika stor vikt i olika organisationer. 
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Också den formella processen med uppföljning mot uppdragen ser i många fall bra 
ut på pappret, med såväl kortsiktiga uppföljningar som del- och helårsuppföljningar. 
Frekvensen i uppföljningarna varierar dock mellan olika landsting liksom innehållet 
i de olika uppföljningsrapporterna. Det senare återkommer jag till i avsnitt 3.3. om 
informationens innehåll och struktur. 

Samtidigt finns det tydliga indikationer på att uppföljningen i flera avseenden 
brister i praktiken. Ett övergripande problem som ibland lyfts fram är att uppfölj-
ningar visserligen görs men att de inte leder till någon återkoppling som inskärper 
betydelsen av att uppdragen ska lösas. Det finns flera tänkbara orsaker till det. En är 
att politiker ofta är framåtriktade och därför inte är lika intresserade av uppföljning 
mot tidigare beslut som fattande av nya. 

”Man fattar ett beslut och sedan tror man att det är klart.” 
(Utvecklingschef)

”Politikerna är mer intresserade av landstingsplanen än av 
årsredovisningen, och de är överhuvudtaget mer framåt- än 

bakåtriktade” (Ekonomichef)

Om denna bild är korrekt finns det en risk att man inte uppmärksammar eventuella 
avvikelser från de mål och planer man tidigare har beslutat om, och då finns det i sin 
tur en risk att det sprider sig i organisationen att det aldrig kontrolleras om man 
genomför fattade beslut. Följande citat från intervjuerna kan illustrera detta:

”Man kommer nog undan med det mesta om det inte är ett stort 
ekonomiskt underskott.” (Verksamhetsområdeschef, administratör)

”Vi upptäckte ett problem på ett av våra sjukhus. Vi kontaktade 
sjukhusdirektören och frågade vad han tänkte göra åt saken. Han 
presenterade då en handlingsplan för hur de skulle gå tillväga, och 

vi var nöjda med det. Innan vi skiljdes år frågade vi också om 
han hade känt till problemet tidigare, och fick svaret att det hade

 han. Uppenbarligen hade han under en längre tid vetat om att det
fanns problem i förhållande till det uppdrag han hade, men 
han hade ändå inte gjort någonting för att lösa det förrän vi

påtalade det.” (Landstingsrevisor)

Samtidigt har politiker som intervjuats vittnat om en medvetenhet om att man 
måste följa upp vad som händer.

”Man måste hela tiden ligga på, annars händer det inget.” (Landstingsråd)
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Politiker har dock påpekat att uppföljningsinformationen måste vara aktuell och 
möjlig att koppla till olika beslut om den ska uppfattas som relevant. Det har 
exempelvis framförts att Öppna jämförelser, som annars skulle kunna vara viktig 
information på en strategisk nivå, kommer för sällan och för sent för att fungera i 
den löpande styrningen. 

Betydelsen av att avvikelser från beslutade mål och planer uppmärksammas gäller 
inte enbart i relationen mellan den politiska ledningen och den högsta tjänstemanna-
ledningen, utan i lika hög grad i relationen mellan andra styrande och styrda enheter.

”Om cheferna visar intresse för resultatet, blir personalen 
intresserad av resultatet” (Verksamhetsområdeschef) 

Om vi utgår ifrån att uppföljning handlar om de steg som presenterades i det 
inledande stycket i detta underavsnitt finns det flera olika förbättringsområden.  
Det första är naturligtvis att faktiskt kontinuerligt följa upp om politiska beslut 
genomförs. Det kan förfalla vara en fullständig självklarhet, men intervjuerna visar 
att det trots det inte alltid sker. Ett citat från prologen får illustrera detta:

”För flera år sedan fattades ett beslut om att införa en s.k. barnchecklista 
i hela landstinget. Beslutet fattades full i politisk enighet. När jag för en tid sedan  

gick igenom gamla dokument hittade jag beslutet och frågade då landstingsdirektören  
vad som hade hänt med checklistorna. Det visade sig att det inte hade hänt någonting. 

Barnchecklistor hade aldrig införts i landstinget.” (Landstingspolitiker)

I det här fallet hade man helt enkelt inte följt upp om det fattade beslutet någonsin 
genomförts. I flera landsting och regioner har man redan listor med alla beslut, och 
rutiner för att följa upp om och när de genomförs. I andra landsting och regioner 
kommer man att införa liknande ordningar. I en del landsting och regioner är 
revisorerna dessutom intresserade av utvecklingen inom området och gör kontinuerliga 
granskningar av beslutens genomförande. När det gäller den typ av beslut som 
nämns i citatet bör det egentligen vara relativt enkelt att göra uppföljningar. 

Också när det gäller mål och planer som återfinns i t.ex. landstingsplanen och andra 
planeringsdokument är det angeläget att det görs uppföljningar. Som nämnts ovan 
finns det också formella processer i landstingen och regionerna som ska garantera 
att så sker. Frågan blir då närmast om informationen också återförs till berörda 
aktörer på olika nivåer i organisationen på ett ändamålsenligt sätt, och ytterst om 
den leder till ansvarsutkrävande. 

I flera landsting och regioner vittnar intervjupersonerna om att man arbetar med att 
skärpa upp uppföljningen och att man har infört t.ex. resultatdialoger mellan chefer 
på olika nivåer i organisationen. I ett landsting mellan divisionscheferna och verksam-
hetscheferna fyra gånger per år. I andra landsting har man valt att införa månadsupp-
följningar som omfattar både ekonomi och mer verksamhetsrelaterade aspekter. 

Något som också diskuteras i många landsting och regioner är hur och var man på 
bästa sätt ska presentera uppföljningsinformationen. I flera landsting har man under 
de senaste åren arbetat med att ta fram s.k. resultattavlor med uppföljningsinformation 
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inom de områden som uppfattas som viktigast. I vissa landsting och regioner är 
dessa resultattavlor elektroniska och nåbara för samtliga medarbetare på landstingets 
intranät. I andra fall har man valt att visa resultattavlorna på anslagstavlor ute i 
verksamheten eller i fikarum. I åtminstone ett landsting sätter man upp uppdaterade 
resultattavlor i landstingsstyrelsens sammanträdesrum inför varje nytt möte. 

Tanken med att rent fysiskt placera resultattavlor i utrymmen där politiker och 
medarbetare träffas, är att man ska stanna till vid tavlan och diskutera det senaste 
resultatet. På så sätt återförs resultatet på ett enkelt sätt samtidigt som man stimulerar 
till en dialog kring vad som går bra och mindre bra, och uppmuntrar till åtgärder när 
resultatet är dåligt. I fallet med resultattavlor i styrelserummet, berättade en intervju-
person att politikerna samlas vid tavlan direkt när man kommer in i rummet, och att 
man ställer frågor till landstingsledningen så snart något avviker från mål och plan. 
Om liknande processer sätts igång i andra delar av organisationen minskar risken för 
att man ska ”komma undan med det mesta om det inte är ett stort ekonomiskt 
underskott.”

Insamling och spridning av resultatinformation är således en viktig del i en aktiv 
och ändamålsenlig uppföljningsprocess också i hälso- och sjukvården. Nästa fråga är 
naturligtvis om denna information också påverkar chefer och medarbetare på ett 
sätt som gör att politiska beslut på ett bättre sätt får konsekvenser i verksamheten. 
Frågan är m.a.o. om uppföljningen skapar incitament att genomföra politiska beslut. 

”Det är viktigt att inte bara följa upp utan också ta fatt i 
de områden där man inte är så bra” (Ekonomichef) 

I referensramen till den här rapporten presenteras devisen att ”du får det du mäter”. 
Tanken är således att man bara genom att mäta resultatet inom ett visst område 
riktar medarbetarnas uppmärksamhet mot det området. Det förefaller rimligt att så 
är fallet, och exemplen med resultattavlorna ovan tycks bekräfta den bilden. Samtidigt 
är det uppenbart att det finns olika metoder för att stärka dessa incitament i anslutning 
till resultatredovisningen, och det är också möjligheter som används i några landsting.

En metod är att jämföra resultatet mellan olika enheter och tydligt kommunicera 
hur de ligger till i förhållande till varandra. Tanken bakom en sådan åtgärd är att, 
som en förvaltningschef uttryckte det, ”ingen vill ligga sist”, och att det därför 
skapas incitament till förbättringar. En annan fördel med att göra jämförelser är att 
man identifierar inte bara de enheter som är sämst, utan också de som är bäst. 
Därmed kan man i bästa fall få enheter med dåligt resultat att lära av enheter som 
lyckats bättre. Det är detta som man i den företagsekonomiska litteraturen kallar för 
’benchmarking’. Det finns också exempel på att man arbetar på det sättet i den 
svenska hälso- och sjukvården. Exempelvis konstaterade man i ett landsting att man 
hade väldigt olika tid på post op på olika sjukhus. Man parade då ihop enheter med 
lång och kort post op-tid och kunde på det sättet korta tiden också i de förstnämnda 
enheterna. Den svenska hälso- och sjukvården, som fortfarande till stor del omfattar 
landstings- och regiondrivna enheter, bör ha goda förutsättningar att arbeta ännu 
mera aktivt med ’benchmarking’ eftersom accessen till resultatinformationen är god.

En annan metod är för att ytterligare stärka incitamenten är att knyta resurser till 
graden av måluppfyllelse. Historiskt sett har sådana lösningar ofta kretsat kring 
någon form av prestationsbaserad ersättning, vilket var vanligt i exempelvis beställar-



Den politiska viljan och verksamheten  25

utförar-modeller på 1990-talet och som det även finns inslag av i vissa vårdvalsmodeller 
som införts eller är på väg att införas. Det är väl dokumenterat att det finns såväl  
för- som nackdelar med prestationsbaserad ersättning. 

Likaså har man i många landsting försökt få till stånd en tydligare koppling mellan 
måluppfyllelse och resurser genom att låta enheterna behålla en viss del av ett 
överskott. Problemen med detta är dock flera. Det första handlar om att enheter som 
hade ett ’slack’ i sin budget snabbt kan generera överskott som sedan ackumuleras, 
samtidigt som andra enheter med en dåligt tilltagen ingångsbudget gör underskott 
som i konsekvensens namn också balanseras över. Efter några år blir det då allt 
svårare att upprätthålla en sådan ordning. En dellösning har i vissa landsting varit att 
enbart tillåta balansering av en mindre andel av över- och underskott. Ett annat och 
mer grundläggande problem är att sådana system oftast bara är kopplade till det 
ekonomiska resultatet, som ju inte är målet med den landstings- och regiondrivna 
hälso- och sjukvården. I ett landsting där man hade testat en sådan lösning konstaterade 
en intervjuperson helt enkelt att ”alla fick underskott, så det fungerade inte.”

En intressant utveckling under de allra senaste åren är att flera landsting har försökt 
att knyta resurser till andra mål än rena volymmål. I vissa vårdvalsmodeller har man 
eller planerar man att införa målrelaterad ersättning där målen kan avse tillgänglig-
het, läkemedelsförskrivning, deltagande i nationella register etc.  I ett landsting har 
man kopplat 2% av den totala budgeten för hälso- och sjukvård till tillgänglighets-
målen. Systemet infördes 2009 men preliminära resultat visar att det redan har fått 
positiva effekter. Väljer man en sådan lösning kan man dessutom byta ersättnings-
kopplade mål efterhand som de uppnås, och behoven av motsvarande incitament är 
större för andra mål. Om ersättningen knyts till genomförande av de viktigaste 
politiska besluten kan en viss målrelaterad ersättning mycket väl leda till att de på 
ett bättre sätt än tidigare får genomslag i verksamheten. 

När det gäller framtagande och användning av resultatinformation finns det avslutnings-
vis anledning att betona att det finns skillnader i tradition, mognad m.m. både 
mellan landsting och regioner och internt, och att dessa skillnader kan påverka 
förutsättningarna för snabb och framgångsrik styrning med hjälp av mer aktiva  
uppföljningsprocesser. I ett landsting hävdade centralt placerade intervjupersoner 
att man bland kirurgiska enheter hade en lång tradition av att följa upp resultat och 
använda uppföljningen i verksamhetsutvecklingen, medan man i internmedicinska 
enheter helt saknade en sådan tradition. När man nu hade fått en landstingsdirektör 
som ville skärpa uppföljningen var förutsättningar därför väldigt olika inom dessa 
båda verksamheter.

3.3  Informationens innehåll och struktur 
Informationens roll i styrningen är i en teknisk mening dels att utgöra ett underlag 
för beslutsfattande på olika nivåer, dels att skapa förutsättningar för uppföljning 
mot fattade beslut. Med utgångspunkt i den beteendevetenskapliga ansatsen till 
styrning är det dock viktigt att stryka under att informationen riktar medarbetarnas 
intresse mot visa aspekter av organisationens verksamhet, och därmed riktar bort 
deras intresse från andra aspekter. Devisen ’du får det du mäter’ handlar om precis 
detta. Om informationen exempelvis endast handlar om kostnader, kan man förvänta 
sig att medarbetarna koncentrerar sig på att hålla nere dessa. Om man därutöver tar 
fram information om patienternas upplevda servicekvalitet i verksamheten kan man 
på motsvarande sätt förvänta sig att medarbetarna blir mer intresserade av den 
service man ger till patienterna. 
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Devisen ’du får det du mäter’ måste således finnas med när man funderar på vilken 
information som ska användas i planerings- och styrprocesser, d.v.s. hur våra visioner, 
strategier, planer och mål ska formuleras i planeringsprocessen, och vilken resultat-
information som ska tas fram som underlag för uppföljningsfasen. 
Om politiska beslut verkligen ska omsättas i verksamheten måste de, med denna 
utgångspunkt, formuleras i tydliga visioner, strategier, planer, mål etc. i planerings-
processen, och kompletteras med relevant information som gör det möjligt att i 
efterhand bedöma om besluten faktiskt har genomförts. 

Informationens karaktär

En genomgång av dokument som används i planerings- och uppföljningsprocesser 
visar att det är relativt stora skillnader mellan olika landsting och regioner, mellan 
olika nivåer internt i dessa landsting och regioner, samt i vissa fall mellan olika 
enheter på samma organisatoriska nivå. Det kan finnas flera skäl till det. För det 
första har olika landsting och regioner varit olika tidigt ute med att vidareutveckla 
informationsinnehållet för styrning. Vissa landsting och regioner har arbetat 
intensivt med detta i flera år, andra har börjat relativt nyligen, och åter andra är i 
startgroparna när det gäller mer övergripande satsningar. För det andra krävs det 
uppenbarligen delvis olika typer av information på olika nivåer i organisationen och 
för olika verksamheter. Det innebär att det kan vara helt rationellt att ha olika 
information på olika håll i landstingens och regionernas organisation. För det tredje 
finns det i en del landsting och regioner eldsjälar som arbetat på med dessa frågor 
ganska länge utan att den centrala nivån har bedrivit motsvarande arbete. 

Samtidigt som det finns stora skillnader mellan landsting och regioner, både vad 
gäller utvecklingsnivå och inriktning, är det uppenbart att det finns en tydlig 
utvecklingstrend som nästan alla landsting och regioner i någon utsträckning följer. 
Denna trend kan beskrivas som en strävan att komplettera den traditionella finansiellt 
orienterade informationen med olika typer av information som är relaterad till 
medborgare, patienter, arbetsformer, prestationer, effekter, investeringar (i vid 
mening), medarbetare, kvalitet m.m. I många landsting följer man i det samman-
hanget en grundstruktur på informationen som påminner om det s.k. balanserade 
styrkortet som utvecklades i början av 1990-talet för privata företag, men som också 
kommit att användas mycket i offentliga organisationer runt om i världen. I tabell 1 
presenteras ett exempel på ett balanserat styrkort från central nivå i ett landsting.
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Tabell 1. Exempel på perspektiv och mått i ett balanserat styrkort

Perspektiv Mått

Medborgare/Kund – Vårdgaranti primärvård 0 (telefonsvar)
– Vårdgaranti besök: väntat mer än 90 dagar
–  Vårdgaranti operation/åtgärd: väntat mer än 90 dagar
–  Undersökning specialistvård: väntat mer än 90 dagar
– Ohälsotal (antal dagar)

Process/Produktion Vårdprevention, andel riskbedömda
Vårdprevention, andel åtgärdade med risk
Höftfrakturer per 1000 invånare > 65 år
Patienter med stroke som vårdats på strokeenhet
Patientsäkerhet – antal skador per 1000 vårddagar

Lärande/Förnyelse Personalhälsa sjukfrånvaro > 30 dagar
Andel medarbetarsamtal
Följsamhet till riktlinjer, rätt klädd
Följsamhet till riktlinjer, basala hygienrutiner

Ekonomi Totalt resultat
Resultat förvaltningar
Slutenvård antal producerade DRG-poäng
Öppenvård antal producerade DRG-poäng
Produktivitetsmått; DRG-poäng/1000 arbetade timmar
Förändring av faktiska årsarbetare

I en del landsting och regioner finns såväl planerings- som uppföljningsinformation 
formulerade i samma struktur på alla nivåer i organisationen. I andra landsting och 
regioner har man det endast på högsta nivå i styrkedjan (landstingsplan eller mot-
svarande), eller i ”öar” ute i organisationen. 

I flertalet landsting och regioner följer man den balanserade styrningens grundidé 
och tar utgångspunkt i visioner, strategier m.m. och går därifrån till mål och mått, 
och i en del fall till och med aktivitetsplaner. 
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Tabell 2. Exempel på inslag i balanserat styrkort 

Vision:
Livskvalitet för dig – Vårdkvalitet för oss

Strategier:
God hushållning

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Processorienterat arbete för god vård

Hållbar utveckling

Invånare Verksamhet Medarbetare Ekonomi

Framgångs-
faktorer

Vården ska vara 
tillgänglig gör 
landstingets 
invånare

Etc

Rapportering till 
kvalitetsregister

Etc

God arbetsmiljö

Etc

Aktiv ekonomi-
styrning med aktiv 
och stabil planering

Etc

Mål Landstinget ska i 
alla delar uppfylla 
den nationella 
vårdgarantin

Etc

Under 2007  
ska fullständig 
rapportering ske till 
samtliga nationellt 
godkända kvalitets-
register

Etc

Minska sjukfrånvaron 
– Sjukfrånvaron  
ska halveras  
under perioden 
2002–2009

Etc

Ekonomiska  
ramar ska hållas

Etc

Mått Tillgänglighet  
enligt nationella 
väntetidsmätningar

Etc

Andel nationellt 
godkända kvalitets-
register till vilka 
landstinget 
rapporterat 
fullständiga 
uppgifter

Etc

Genomsnittligt 
antal sjukfrånvaro-
dagar per medarbe-
tare och år

Etc

Budgetföljsamhet

Etc

I flera landsting och regioner där man arbetar med en variant av balanserad styrning, 
menade intervjupersonerna att den nya typen av information bidragit till att 
förbättra förutsättningarna för dialogen mellan politiker, tjänstemän och profession. 
Orsaken till det uppgavs vara dels att det balanserade styrkortet på ett tydligare sätt 
en den traditionella informationen kan kopplas till strategiska frågor som är kopplade 
till de politiska besluten, dels att flera perspektiv i styrkortet innehåller information 
som är verksamhetskopplad och därmed intresserar professionen. I ett av dessa 
landsting menade flera intervjupersoner att den nya informationen hade bidragit till 
att avståendet mellan ”landstingsledningen och verksamheten” höll på att minska. 

En förutsättning för att avståendet ska minska är dock att det finns något som 
intervjupersonerna i flera landsting kallar ’en röd tråd’, d.v.s. att de övergripande 
politiska målen kan brytas ned till mål som är relevanta på olika lägre nivåer i 
organisationen. Just avsaknad av ’en röd tråd’ framfördes i ett antal intervjuer vara 
ett problem, som naturligtvis kan bidra till att politiska beslut inte omsätts i verk-
samheten. En intervjuperson uttryckte det som att;

”varje nivå lever sitt eget liv.” (Verksamhetsområdesansvarig)
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I vissa fall är det relativt enkelt att åstadkomma en sådan ’tråd’. Om vi utgår ifrån 
tabell 1 med ett exempel på balanserat styrkort på central landstingsnivå, kan målen 
kring vårdgarantin relativt enkelt brytas ned till lägre på t.ex. vårdcentraler och 
kliniker. I andra fall är det betydligt svårare. Om vi t.ex. tittar på målet om ohälsotalet 
i samma styrkort, är det uppbart att det inte går att bryta ned till ett mål för ohälso-
talet för enskilda organisatoriska enheter. Nedbrytningen av målen handlar då 
istället om att ställa sig frågan ’vad måste olika enheter åstadkomma för att de på 
bästa sätt ska bidra till att ohälsotalet på sikt ska minska’. Detsamma gäller nedbryt-
ningen av mål för olika typer av servicefunktioner där det i styrkortet i tabell 1 över 
huvud taget inte finns särskilt många mått som är möjliga att bryta ned på ett mera 
direkt sätt. Det är uppenbart att det är svårare att hitta relevanta mål i de samman-
hangen.

Det balanserade styrkortet och andra liknande modeller ger uppenbarligen landsting 
och regioner en informationsstruktur som man upplever vara relevant, och som kanske 
t.o.m. kan bidra till en brygga mellan politiker, tjänstemän och profession. Samtidigt 
är det viktigt att komma ihåg att grundläggande problem kvarstår när det gäller 
formulering av mål och framtagande av uppföljningsinformation för den svenska 
hälso- och sjukvården. Som diskuterades i avsnitt 3.1. är det genuint svårt att hitta 
relevanta strategiska mål som knyter an till politikernas huvuduppgifter i vad-termer. 
Ohälsotal, mortalitet på sjukhus, genomsnittlig livslängd m.m. är svåra att styra på 
eftersom de dels är av en karaktär som innebär att alla kan ställa upp på dem, dels 
förändras på lång sikt och knappast inom en mandatperiod.  

På lägre nivå i landsting och regioner har det visat sig vara lättare att hitta relevanta 
mål och mått i en styrkortsstruktur. Samtidigt vittnar intervjupersonerna om att det 
också på den nivån är svårt att täcka in alla aspekter som är relevanta. En intervju-
person menade att det även om det finns mått inom andra perspektiv också, fortfarande 
är stort fokus på antal prestationer och ekonomi. Likaså vittnade intervjupersoner 
om att det fortfarande är svårt att få till stånd en röd tråd mellan de övergripande 
strategiska målen och målen på lokal nivå. 

I flera landsting och regioner pekade man på vård- och hälsovalsmodellernas tänkbara 
påverkan på mål- och måttformuleringar. När sådana modeller införs kommer det 
att finnas både landstings- och regiondrivna vårdenheter och privata vårdgivare. 
Som nämndes redan i underavsnitt 2.1 kräver ’uppdrags-’ eller ’kontraktsstyrning’ 
gentemot privata aktörer att uppdragen formuleras i termer som gör att de kan bli 
juridiskt bindande. Om den typen av uppdrag måste formuleras för privata vårdgivare, 
kan det innebära att uppdragen för landstings- och regiondrivna vårdenheter utvecklas.

En annan fråga som har att göra med informationen är karaktären på målen. När det 
gäller den frågan utgår man ibland ifrån förkortningen SMART som står för

– Specifik

– Mätbar

– Accepterad

– Relevant

– Tidbestämd

Tanken är att mål som är SMARTa ska ha goda förutsättningar att bidra till att 
målformuleringar ska få genomslag i verksamheten, genom att de kan följas upp. 
Reformförsök i olika landsting och regioner, och även i andra delar av den offentliga 
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sektorn i Sverige, visar dock att det ofta är svårt att formulera SMARTa mål. Samtidigt 
kan vi se i de styrkort som presenteras i tabell 1 och 2 att det finns exempel på mått 
som åtminstone uppfyller flera av de viktigare SMART-kriterierna. 

I det sammanhanget finns det dock skäl att erinra om det som diskuterades i avsnitt 
3.1, nämligen att svårigheten att formulera mål ofta är större på central, strategisk, 
nivå än på lokal nivå. Det gäller inte minst när man försöker applicera SMART-
kriterierna på målen. Ett extremt exempel på detta är när Englands finansminister 
för några år sedan avkrävde justitieministern ett övergripande strategiskt mål för 
dennes verksamhet och han fick svaret ’justice’.

Koppling mål och resurser

En fråga som många intervjupersoner tar upp är betydelsen av en tydlig koppling 
mellan mål och resurser i de politiska besluten. En mer allmän uppfattning är att 
denna koppling påverkar incitamenten att försöka nå målen och hålla sig inom 
beslutade resursramar. Tanken är då att en bristande koppling mellan mål och 
resurser leder till att chefer och medarbetare i organisationen kan hänvisa till att 
besluten redan från början var omöjliga att nå. Det kan då sprida sig en uppfattning 
att det i slutändan är ok att inte klara sitt uppdrag. I ett landsting hävdade en intervju-
person exempelvis att man under flera år hade haft underbalanserade budgetar från 
början och att det hade lett till ständiga budgetöverdrag, och i slutändan till...

...”någon form av stående stående cart blanche för budgetöverdrag 
i efterhand.” (Verksamhetsområdeschef)

Detta är, för övrigt, helt i överensstämmelse med resultatet från den företagsekonomiska 
forskningen på frågan om vad som är en optimal kravnivå i budgetar och övriga mål. 
Det i det närmaste samstämmiga svaret på den frågan är att målen ska vara svåra 
men uppnåbara.

Som nämnts i avsnitt 3.2 har vissa landsting genom åren försökt att göra en tydligare 
koppling mellan mål och resurser. Det var utgångspunkten för, inte minst, de beställar-
utförar-modeller som infördes i många landsting under 1990-talet.
 
Intressanta exempel på försök till sådan koppling under senare år är de som kortfattat 
diskuteras i avsnitt 3.2 där man kopplat resurser till uppfyllandet av konkret mål, 
t.ex. tillgänglighet, som går att härleda direkt ifrån politiska mål. Ett intressant 
exempel i sammanhanget är ett sjukhus i ett av våra landsting där man hade gjort en 
tydlig koppling mellan mål och resurser, och där sjukhuset mitt under ett verksamhetsår 
kontaktade landstingsledningen och bad att få ”lämna tillbaka” en del av sina 
budgetmedel eftersom man bedömde att man inte skulle klara de mål som budgeten 
var baserad på. Orsaken till det var att man inte hade lyckats med sina rekryteringar 
i den utsträckning som var nödvändig. 

Koppling mellan mål och resurser är naturligtvis viktig i en allmän mening. Däremot 
är det viktigt att komma ihåg att man om man gör den kopplingen väldigt explicit 
riskerar att tappa bort viktiga aspekter som inte ingår i ersättningssystemet. Vad händer 
exempelvis med kompetensutvecklingen av personalen om vi baserar en del av resurs-
tilldelningen på servicekvalitet och tillgänglighet? Den är onekligen viktig för vår 
långsiktiga utveckling, och frågan är om den i ett sådant system riskerar att bli eftersatt.
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Frågan om koppling mellan mål och resurser är onekligen intressant eftersom den kan 
tänkas påverka i vilken utsträckning politiska beslut faktiskt omsätts i verksamheten. 

Tydliga prioriteringar

En annan fråga som flera intervjupersoner har lyft fram, och som också betonas i 
många andra sammanhang i debatten om hälso- och sjukvården är behovet av 
tydliga prioriteringar. En intervjuperson uttryckte att 

”Prioriteringar är nödvändiga. Politiker vill så mycket, men har  
man alltför långa önskelistor är det svårt att se vad som är allra viktigast.”

Prioriteringar är inte bara ett område där det finns tydliga önskemål, utan också ett 
område där många intervjupersoner och andra menar att vi misslyckas.

”Prioriteringar är ofta svåra att göra. Man prioriterar gärna upp 
saker, men mera sällan ned” (Landstingsråd)

Det finns många problem med prioriteringar. Ett är just att det är lättare att prioritera 
upp något än att prioritera ned något, särskilt om det senare drabbar identifierbara 
personer. Trots det är det uppenbart att prioriteringar, i någon form, är viktiga om 
politiska beslut ska bli så tydliga att den kan förstås av verksamhetsföreträdare, och 
omsättas i verksamhet.

I några landsting och regioner har man arbetat aktivt och explicit med prioriteringar.  
I ett landsting fick verksamhetsområdesnivån inför landstingsplanen 2010 rangordna 
de 10% av verksamheten som var lägst prioriterad. I några andra landsting har man 
haft liknande processer på gång, med följden att landstingsplaner och andra dokument 
innehåller tydliga prioriteringslistor. 

Flera intervjupersoner har dock framfört att det kanske inte krävs den typen av 
explicita prioriteringar som nämns ovan, utan att det finns en förbättringspotential 
redan om man väljer ut ett färre antal mål och mått, och underviker att styra med 
alltför många policies, regler m.m. Man menar att det helt enkelt beslutas om för 
många mål för att det politiska uppdraget ska bli tydligt. Någon uttryckte att... 

... ”man har mycket information, men man vet lite”. 

Presentation av informationen

När det gäller informationens roll i styrningen finns det avslutningsvis skäl att lyfta 
fram betydelsen av att presentera informationen – både i planerings- och uppföljnings-
sammanhang – på ett sätt som gör att den når ut till berörda aktörer. 

I det sammanhanget är resultattavlor – elektroniska och pappersvarianter – onekligen 
intressanta. Sådana tavlor har diskuterat i avsnitt 3.2, och jag ska inte fördjupa mig 
ytterligare i den frågan i det här sammanhanget. Det finns dock intressanta exempel 
på överskådliga och informativa resultattavlor som presenteras på olika nivå och på 
olika sätt i landsting och regioner. 
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Den här rapporten handlar om hur den politiska viljan, via politiska beslut, genomsyrar 
eller inte genomsyrar verksamheten i den svenska hälso- och sjukvården. En viktig 
utgångspunkt är en allmänt utbredd uppfattning, inte minst bland politiker, att ”de 
gör inte som vi säger”. I rapporten problematiserar jag denna uppfattning och pekar 
på såväl problem som möjligheter.

Som nämnts i det inledande avsnittet kan det finnas olika skäl till brister i kopplingen 
mellan politiska beslut och verksamheten i hälso- och sjukvården. I den här rapporten 
koncentrerar jag mig på sådant som har att göra med organisation och styrning. 

En viktig men också trivial slutsats av en sådan här studie är att den svenska hälso- 
och sjukvården är en synnerligen komplex organisation med åtminstone tre starka 
grupper av aktörer – politiker, tjänstemän och medicinsk profession – vars utgångs-
punkter och intressen ofta är olika. Mot den bakgrunden skulle jag kunna avsluta 
den här rapporten med att konstatera att politiker tycker att läkarna är omöjliga att 
styra, att läkarna tycker att politikerna är svåra att förstå och att tjänstemännen med 
begränsad framgång försöker styra skutan med diverse administrativa styrverktyg. 
Slutsatsen skulle då bli att förutsättningarna för att politiska beslut med hjälp av 
’traditionella styrverktyg’ ska komma att genomsyra verksamheten är helt negligerbara. 

Jag har dock valt en något djärvare ansats, och presenterar därför ett antal konkreta 
förslag som jag tror kan förbättra förutsättningarna för organisationen och styrningen 
att bidra till att politiska beslut får genomslag i verksamheten i den svenska hälso- 
och sjukvården. 

Punktlistan nedan är till största delen en sammanfattning av de lösningar som i 
avsnitt 3 presenterats från olika landsting och regioner som en reaktion på upplevda 
problem, och ytterligare förklaringar och motiveringar kan därför hittas i kapitel 3.

•  Gör en ändamålsenlig avvägning mellan antalet organisatoriska nivåer och  
kontrollspannet för cheferna. En organisation med alltför många hierarkiska 
nivåer riskerar att leda till att det politiska budskapet ’förvanskas’ på vägen ut  
i verksamheten, medan en plattare organisation med ett stort kontrollspann 
riskerar att leda till att chefernas möjlighet till dialog med sina underordnade 
försämras. 

•  Satsa på professionellt ledarskap på alla nivåer. Det förefaller vara en av de  
viktigaste faktorerna när det gäller transformation av politiska och andra  
beslut till verksamheten.

•  Avsätt tid och resurser för att dialog uppåt och nedåt i organisationen både i 
planerings- och uppföljningsfasen. Sådan dialog bidra till att bättre politiska 
beslut kan fattas, att verksamheten förstår besluten och bevekelsegrunderna 
bakom den, och i ett längre perspektiv att kommunikationen mellan olika  
grupper av aktörer förbättras. 

�.  Idéer kring en vidareutvecklad  
styrning
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•  Fokusera på att följa om politiska beslut verkligen genomförs. Upprätta exempelvis 
en lista med alla beslut som fattas, gör någon ansvarig för genomförandet av dem 
och glöm inte att följa upp mot listan och avrapportera eventuella avvikelser.

•  Följ upp mot de mål som beslutats, och skapa incitament för medarbetarna att 
arbeta mot dessa mål. Det senare kan ske med olika kraft, här från 1 till 5: 

 1. Gör uppföljningar mot alla mål – från politisk nivå och nedåt i organisationen

 2.  Uppmärksamma avvikelser mot målen från politisk nivå och nedåt i  
organisationen

 3.  Kommunicera avvikelser mot målen från politisk nivå och nedåt i organisationen 
(exempelvis med hjälp av resultatavlor i styrelserummet, fikarum etc.) 

 4.  Gör jämförelser mellan olika enheter och kommunicera resultatet av  
jämförelserna

 5. Koppla resurser till måluppfyllelsen 

•  Sträva efter att formulera ännu SMARTare flerdimensionella mål och identifiera 
relevanta mått till dem.

•  Välj mål och mått som verkligen är relevanta och undvik alltför många mål och 
mått eftersom budskapet kan bli otydligt. 

• Gör explicita prioriteringar där så är möjligt.
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”För flera år sedan fattades ett beslut om att införa en s.k. barnchecklista i hela  
landstinget. Beslutet fattades full i politisk enighet. När jag för en tid sedan gick igenom 
gamla dokument hittade jag beslutet och frågade då landstingsdirektören vad som hade 
hänt med checklistorna. Det visade sig att det inte hade hänt någonting. Barnchecklistor 

hade helt enkelt aldrig införts i landstinget.” (Landstingspolitiker)

Alla politiska beslut dokumenteras på en lista där också ansvarigt landstingsråd och 
ansvarig tjänsteman anges. Uppföljning mot listan sker kvartalsvis vid landstings-
styrelsens möte. Fullmäktige får årligen en komplett genomgång av vad som gjorts, 
vad som återstår och när det kommer att genomföras. Oppositionen har i det 
sammanhanget en möjlighet att ställa frågor till majoriteten. 

”Politikerna har beslutat att alla patienter i habilitering ska ha en individuell  
habiliteringsplan. Mätningar som vi har gjort visar dock att det fortfarande finns  

många patienter som inte har en sådan plan. Inledningsvis skyllde man på att alla 
patienter inte ville ha en plan. Nu säger man att man håller på men att det tar lite tid att 

nå hundraprocentsmålet.” (Förvaltningschef primärvården)

Primärvårdsenheterna får avdrag på sin ersättning om man inte nått målet att alla 
patienter i habilitering har en individuell habiliteringsplan.

”Telefontillgängligheten är dålig i vårt landsting. Det vet vi eftersom det mäts. Trots att vi 
politiker ständigt påtalar detta händer det ingenting.” (Landstingspolitiker)

Mätningarna av telefontillgängligheten för olika enheter jämförs i en ”tillgänglighets-
tabell”. Vid en årlig planeringskonferens lyfts skillnaderna fram. Därefter får 
representanter för varje enhet två timmar på sig att ta fram en handlingsplan som 
presenteras och följs upp vid nästa möte. 

”Vi upptäckte ett problem på ett av våra sjukhus. Vi kontaktade sjukhusdirektören  
och frågade vad han tänkte göra åt saken. Han presenterade då en handlingsplan för  

hur de skulle gå tillväga, och vi var nöjda med det. Innan vi skiljdes år frågade vi också 
om sjukhusdirektören känt till problemet tidigare, och fick svaret att det hade han. 

Uppenbarligen hade han under en längre tid visst att det fanns problem i förhållande  
till det uppdrag man hade, men han hade ändå inte gjort någonting för att lösa det.” 

(Landstingsrevisor)

Epilog – men nu har vi lärt oss mer 1

1  De lösningar som presenteras i epilogen är inte faktiska, utan är exempel på hur man skulle kunna lösa de  
 problem som presenterades i prologen om man tillämpar rapportens förslag.
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I de kvartalsvisa dialogerna vi med sjukhusdirektören diskuterar vi både problem 
som han har upplevt och problem som vi har upplevt. Utgångspunkten för dialogen 
är de politiska beslut som fattats och som berör det aktuella sjukhuset. Med utgångs-
punkt i dessa dialoger upprättar sjukhusdirektören en handlingsplan som följs upp 
vid nästa dialog. 

 
”I vårt landsting har politikerna fattat beslut om fritt vårdsökande i primärvården. Trots 

det nekar vissa vårdcentraler patienter från andra delar av staden vård eftersom man 
hävdar att man har ett geografiskt upptagningsområde.” (Primärvårdschef)

Vi har satsat mycket på att föra ut budskapet om att det är ett fritt vårdsökande. 
Vårdcentralerna har fått information om detta i olika sammanhang, men vi har 
också annonserat i dagspressen och spridit informationen i samband med införande 
av vårdval. Invånarna har också fått en nummer till vårt vårdvalskontor dit de kan 
ringa om de nekas vård på en primärvårdsenhet. 

”Det är fortfarande lite fritt valt arbete därute.” (Verksamhetschef)

”Man kommer nog egentligen undan med det mesta så länge man inte  
har stora ekonomiska underskott.” (Verksamhetschef)

Vi har begränsat antalet mål jämfört med tidigare, men vi är också tydliga med att 
de ska nås. Uppföljning sker nu mot samtliga mål, och vi har därutöver ställt krav  
på att nya behandlingsmetoder, läkemedel m.m. måste diskuteras med förvaltnings-
cheferna innan de införs.

”Ibland förstår man helt enkelt inte vad politikerna vill.  
Man får intryck av att de kommer från en helt annan planet,  

utan förståelse för vår verksamhet.” (Verksamhetschef)

Vi har förändrat vår planeringsprocess så att synpunkter inhämtas från verksamhets-
företrädare innan större politiska beslut. Ibland sker det skriftligen, ibland vid 
möten och seminarier, och ibland genom att ’blandade’ projektgrupper tillsätts där 
politiker, tjänstemän och företrädare för den medicinska professionen tillsammans 
diskuterar tänkbara lösningar på ett problem. I slutändan är det politikerna som 
bestämmer, men med den nya ordningen vet de i alla fall tjänstemännens och 
professionens uppfattning och frågan, och de senare grupperna vet politikerna 
bevekelsegrunder för det fattade beslutet.
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