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Kontraktsstyrning av komplexa tjänster
Contracting out complex services

Caroline Luther-Rune / David Seiving

Bakgrund: Vid komplexa tjänstetransaktioner är det svårt för köparen att i kontraktet specificera vad som förväntas av 
tjänsteleverantören vilket ofta leder till konflikter mellan parterna. 

Syfte: Uppsatsens syfte är att utvärdera kontraktets betydelse som styrmedel i relationen mellan köpare och säljare av komplexa 
tjänster.

Tillvägagångssätt: Vi har genomfört en fallstudie där vi har analyserat kontraktets betydelse som styrmedel hos tre 
tjänsterelationer inom Landstinget i Östergötland. Empiri har samlats in genom intervjuer med representanter för både köpare 
och säljare för respektive relationen samt genom granskning av de avtal som reglerar relationerna. En av de undersökta 
relationerna är mellan Landstinget i Östergötland och en privat vårdgivare, Specialistläkarna, de två andra är relationer mellan 
Landstinget och de landstingsinterna enheterna Barn- och Kvinnocentrum och Rekonstruktionscentrum. Vår teoretiska hypotes 
var att kontraktets betydelse som styrmedel minskar ju mer komplex tjänsten är som avtalet har för avsikt att reglera. För att 
testa denna hypotes började vi med en grundlig analys av komplexiteten hos de tjänster som kontrakterades för att slutligen 
analysera kontraktets betydelse som styrmedel för de tre relationerna. 

Resultat: Den empiriska studien bekräftade inte vår teoretiska hypotes om att kontraktets betydelse som styrmedel minskar med 
ökad komplexitet hos tjänsten. Anledningen till detta kan vara att skillnaden i komplexitet visade sig vara mindre än vad vi trott 
från början i kombination med att den främsta förklaringsvariabeln till de olika styrstrukturerna visade sig vara huruvida enheten 
är intern respektive extern snarare än dess komplexitet. Även hälso- och sjukvårdens mycket specifika kontext visade sig ha 
betydande inverkan på styrningen. Istället för att möta problematiken med att specificera ett komplext åtagande har man valt att 
endast definiera ett ramverk för relationen. Vi menar att man vågar undvika att specificera tjänsten beroende på den speciella 
kontext som sjukvården utgör med de lagar och bestämmelser som finns kombinerat med den medicinska professionens stora 
inflytande.

kontraktsstyrning, tjänstekomplexitet, kontrakt, komplexa tjänster, Jörgen Dahlgren
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Kontraktsstyrning av komplexa tjänster
Contracting out complex services

Caroline Luther-Rune / David Seiving

Background: Complex service transactions make it hard for the buyer to specify in the contract what is expected from the 
service supplier, this often leads to conflicts between the parties.

Purpose: The purpose of the thesis is to evaluate the significance of the contract as a means of control in the relationship 
between buyer and seller of complex services. 

Method: We have executed a case study where we have analysed the significance of the contract as a means of control in three 
service relationships within Landstinget i Östergötland. Data has been gathered through interviews with representatives from 
buyer and seller both for each relationship as well as through review of the contracts that regulate the relationships. On of the 
examined relationships is between Landstinget i Östergötland and a private care institution, Specialistläkarna, the other two are 
relationships between Landstinget and the internal units Barn- och Kvinnocentrum and Rekonstruktionscentrum. Our theoretical 
hypothesis was that the significance of the contract as a means of control decreases with the complexity of the service that it is 
supposed to regulate. In order to test this hypothesis we made a thorough analysis of the complexity of the contracted services 
and then analysed the significance of the contract as a means of control in the three relationships.

Result: The empirical study did not confirm our theoretical hypothesis that the significance of the contract as a means of control 
decreases with an increasingly complex service. This might be because that the difference in complexity proved to lesser than 
we had estimated and that the primary explanatory variable to the different control mechanisms proved to be whether the unit 
was internal or external rather than its complexity. The particular context surrounding health care and medical service also 
proved to have a significant influence on the control. Instead of facing the problems with specifying a complex commitment 
only the framework for the relationship is defined. We mean that they dare avoid specifying the service because of the context 
that the medical service consists of: rules and regulations in combination with the great influence of the medical profession.

contracting out, service complexity, contract, complex services, Jörgen Dahlgren
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Bäste läsare, låt oss måla upp ett scenario för dig. Föreställ dig en kvinna 
som lever fattigt i en by på landsbygden. Hon bor i ett skraltigt och smutsigt 
skjul med bara några grisar som sällskap då hon är vedervärdigt ful och inga 
andra levande varelser kan uthärda hennes anblick. I förtvivlan över sin 
belägenhet ropar hon sent en natt högt ut att hon skulle göra vad som helst 
för rikedom och skönhet. Döm om hennes förvåning när en röst bakom 
henne svarar lismande och inställsamt: ”Min dam, jag kanske skulle kunna 
vara dig till hjälp.” Kvinnan snurrar runt och står plötsligt öga mot öga med 
den vackraste man hon någonsin skådat. ”Vvad…vem…hur då?”, frågar 
kvinnan aningen förskräckt men med en känsla av hoppfullhet. Med 
silkeslen röst svarar mannen: ”Det står i min makt att ge dig det du önskar, 
men det kostar dig din själ.” Kvinnan behöver inte lång betänketid, vad skall 
hon med sin själ till, den ger henne inte mat för dagen. Hon svarar: ”Mot 
skönhet och rikedom får du gärna min själ, vad du nu skall med den 
till?” ”Redan när du vaknar imorgon skall det du önskar vara ditt, 
underteckna bara kontraktet här.”, säger mannen. Kvinnan kastar inte mer än 
ett snabbt öga på pappret innan hon krafsar ner sitt namn på pappret. I 
samma ögonblick som hon lägger ner pennan försvinner sedan mannen och 
pappret med en puff och ett rökmoln; kvar dröjer sig bara en svag doft av 
svavel och ett långsamt bortklingande skratt. 
 
Vad djävulen, som dolde sig bakom den vackra förklädnaden, inte riktigt 
hade räknat med var hur svårt det skulle bli för honom att uppfylla sin del av 
kontraktet. Kvinnan verkade inte ha alls samma uppfattning om vad skönhet 
var som honom. Gång på gång kallade hon honom tillbaka för att säga 
honom att hon inte var nöjd med resultatet av sin förvandling. Antingen var 
näsan för platt, brösten för små eller kinderna för tunna. För att inte nämna 
hur svårt djävulen hade att övertyga henne om att hon hade fått rikedom när 
han hade förvandlat hennes skjul till ett slott och fyllt det med guldmynt. 
Hon verkade ha helt andra uppfattningar än han om vad rikedom var och hur 
många gånger han än försökte så blev hon aldrig nöjd. Till slut fann djävulen 
inte någon annan utväg än att bifalla kvinnans önskan att bryta kontraktet. 
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Han höll inte med henne om att han inte hade skött sitt åtagande men orkade 
helt enkelt inte försöka lura ut vad kvinnan ville åt längre; så fick det bli.  
 
I efterhand hände det ofta att djävulen grämde sig över att han hade 
underskattat kvinnan så till den milda grad att han behövde släppa hennes 
själ ifrån sig. Ofta spankulerade han omkring i sina underjordiska domäner 
och tänkte att han borde ha haft den ena eller andra klausulen med i 
kontraktet. Han förbannade sin dumhet att inte skriva in i kontraktet att hans 
åtagande skulle vara att ge henne ett slott eller tusen guldmynt istället för 
något så abstrakt som rikedom. Att skönhet kunde vara något annat än det 
som han hade gett tjejerna som poserade på HM:s reklampelare hade över 
huvud taget inte fallit honom in. För djävulen själv föreföll hans tjänster så 
självklara men tydligen var det inte lika lätt för den som köpte dem. Nästa 
gång han skulle förleda en själ tänkte han inte gå i samma fälla, den saken 
var säker.  
 
Det som djävulen i vår lilla saga ovan bittert fick erfara är inte bara en 
företeelse som återfinns i sagans värld. Även i verkligheten är det vanligt att 
två parter ställs inför problematiken hur man med ett kontrakt skall reglera 
en relation. Allt fler företag väljer att köpa in tjänster av externa företag 
istället för att utföra dem själva. Outsourcing av IT-tjänster är ett vanligt 
exempel och även privatiseringen av delar av sjukvården är ett exempel på 
detta. I takt med att tjänster omsätter allt större pengar i världsekonomin har 
utbudet på tjänster rent allmänt ökat, så även för avancerade tjänster. 
Andelen företag som är missnöjda med sin tjänsteleverantör är dock stor. 
(Doig et al, 2001)  

1.2 Problemdiskussion 
Det har visat sig att köpare och leverantör av en tjänst ofta tenderar att tolka 
kontraktet olika utefter vad som är mest fördelaktigt för respektive part. 
(Andersson och Bernhardsson, 2003) Risken för olika tolkningar blir särskilt 
stor när det är svårt att specificera vad man egentligen har kommit överens 
om.  
 
Olika transaktioner är olika svåra att specificera, en produkt är exempelvis 
enklare att definiera än en tjänst. En tjänst är något som utförs och existerar i 
allmänhet inte vid inköpstillfället; dessutom är en tjänst sällan identisk med 
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en annan tjänst (Fitzsimmons et al, 1998). Detta gör att det blir svårt för 
parterna att veta att man förväntar sig samma sak av relationen. Det blir 
också svårt att i kontraktet specificera vad det är som skall utföras. Tjänsters 
obeständiga natur och svårigheten i att förutsäga alla möjliga utfall av 
tjänsten innebär också en utmaning för styrningen av relationen.  
 
För att relationen mellan transaktionens parter skall bli framgångsrik krävs 
att man på något sätt lyckas hantera dessa problem. Det gäller därför att 
konstruera ett kontrakt där åtagandet är specificerat på ett entydigt sätt och 
där båda parterna gagnas av relationen. Detta låter sig dock inte göras utan 
vidare för komplexa tjänster och det kan också innebära betydande 
kostnader.  
 
Mycket forskning har gjorts gällande valet av huruvida en organisation bör 
outsourca eller ej samt hur parterna bör agera för att transaktionen skall bli 
lyckad. Vi är med denna uppsats istället intresserade av att undersöka 
kontraktets betydelse som styrmedel för en relation samt problematiken med 
att specificera i kontraktet vad transaktionen egentligen innefattar. För att 
kunna göra detta måste vi förstå vad som påverkar en tjänsts komplexitet 
och även hur ett kontrakt bör utformas. Detta har utmynnat i följande 
forskningsfrågor: 
 

• Hur kan man förstå komplexiteten hos en tjänst? 
• Vid vilka förutsättningar är kontrakt ett effektivt styrmedel? 
• Hur påverkas kontraktets betydelse som styrmedel vid köp av tjänster 

med olika komplexitet? 

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att utvärdera kontraktets betydelse som styrmedel i 
relationen mellan köpare och säljare av komplexa tjänster. 
 
Vi kommer att analysera detta utifrån en fallstudie inom Landstinget i 
Östergötland. 
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1.4 Disposition 
För att förbereda dig som läsare på vad som väntar skulle vi innan vi går 
vidare vilja ge dig en överblick över hur uppsatsen du har framför dig är 
disponerad. Du har redan genom att läsa det här kapitlet fått en första inblick 
i vad uppsatsen kommer att handla om. Härnäst följer nu metodkapitlet där 
vi redogör för hur vi praktiskt har gått till väga, vilka ställningstaganden som 
ligger bakom och vad som har påverkat att vi har gjort på detta sätt. 
Fallstudiens empiriska del har förlagts till sjukvården och detta val 
motiveras i metodkapitlet. 
 
Kapitlet därefter, nummer tre i ordningen, heter ”Kontraktering av tjänster” 
och utgör den teoretiska referensram som vi har byggt för att kunna besvara 
forskningsfrågorna. Det inkluderar en diskussion kring tjänsters komplexitet 
och kontraktsstyrning. Efter det kommer två empiriska kapitel. Först ut 
är ”Fallstudiens kontext” där vi redogör för kontextuella faktorer som är 
viktiga för förståelsen av sjukvården. Materialet i kapitlet ”Fallstudien” ger 
sedan en beskrivning av det empiriska materialet ifrån undersökningen av tre 
relationer mellan köpare och säljare av tjänster inom sjukvården. Kapitel 
6, ”Analys”, innehåller sedan en analys av det empiriska materialet utifrån 
teorierna om kontraktering av tjänster. De slutsatser vi har kunnat dra 
sammanfattas sedan i kapitlet ”Slutsatser” och uppsatsen avslutas 
med ”Förslag på framtida forskning”. 
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2 METOD 
En forskare står enligt Gummesson (2000) inför tre utmaningar i forskningen: 
förförståelse och förståelse av det undersökta, tillgång till verkligheten samt 
resultatets kvalitet. I metodkapitlet kommer vi bland annat att redogöra för hur vi har 
hanterat dessa tre utmaningar. Först kommer vi att diskutera målet med 
metodkapitlet och även komma in på den första utmaningen.  Förförståelse handlar 
om insikter man har innan man påbörjar forskningen och förståelse om insikter man 
når under forskningen. Vi kommer att föra resonemang kring vad vi har med oss i 
bagaget och varför vi har gjort som vi har gjort. Tillgång till verkligheten handlar om 
tillgängligheten till empirisk data och vi kommer att ge en beskrivning av vårt 
praktiska tillvägagångssätt och de ställningstaganden vi har gjort utmed vägen. Till 
sist kommer vi även att diskutera vår studies kvalitet utifrån ett antal kriterier.  

2.1 Att förhålla sig till sin forskning 
Vid omnämnande av ordet metodlära associerar många till något torrt och 
tråkigt; något som i akademiska uppsatssammanhang skall finnas där bara 
för att finnas. Vi anser inte att metodlära har något eget existensberättigande 
men att det rätt använt fyller ett mycket viktigt syfte. Vetenskaplig forskning 
gör anspråk på att producera trovärdig kunskap (Merriam, 1998) och det är 
här metodlära kommer in i bilden. Genom att redogöra för vilka metoder 
man har använt för att genomföra en studie och varför man har gjort på detta 
sätt får läsaren underlag för att kunna ta ställning till om han eller hon skall 
lita på det som presenteras. Avsikten med detta kapitel är just att illustrera 
hur vi har gått tillväga för att förstå vad vi har studerat. Vi tror också att 
metodkapitlet har hjälpt oss att ha ett kritiskt förhållningssätt till vår egen 
forskning; vi har behövt tänka till inte bara kring hur vi skall gå till väga 
utan även kring motiven för varför vi har gjort som vi har gjort.  
 
Utifrån dessa motiv till varför ett metodkapitel är en viktig beståndsdel i 
vetenskaplig forskning kommer vi i kapitlet att försöka hålla diskussionen så 
nära vår studie som möjligt och ta upp sådant som vi tror är relevant i 
förhållande till den. Vi kommer inte att föra någon isolerad diskussion kring 
syn på vetenskap och kunskap då vi tror att våra ståndpunkter bättre kommer 
fram indirekt i våra resonemang löpande genom kapitlet. 
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2.1.1 Förförståelse - en del av ett sammanhang 
Som forskare kan man enligt vår erfarenhet aldrig vara helt objektiv inför 
det problem man studerar. Man är som människa alltid en del av en kontext 
och denna kontext formar hur man förstår världen. De associationer man gör, 
de ställningstaganden man ställs inför och de slutsatser man drar påverkas 
alla av vilken erfarenhet och kunskap man har. I rollen som forskare tror vi 
att det är avgörande att vara medveten om och reflektera kring hur ens eget 
sammanhang påverkar förståelsen av det man studerar. På samma sätt som 
forskaren själv påverkas av sin omgivning måste även det man har valt att 
studera förstås i sitt sammanhang. Vi är av den åsikten att människan och det 
hon tar sig för inte kan förstås isolerat, som den sociala varelse hon är måste 
hänsyn tas till vad som omger henne och har format henne. Eller som 
Lincoln och Guba (1985:178) skriver: ”methodological decisions involve 
assumptions not only about the method itself but about the nature of the 
phenomenon to be investigated.” 
 
Språk och begrepp, trosuppfattningar och individuella personliga 
erfarenheter är enligt Gilje och Grimen (1992) några komponenter i en 
persons förförståelse. De sammanhang en person har befunnit sig i, dess 
kontext, tror vi till stor del har format denna förförståelse.  Vi har som 
författare färgats av våra studier i ekonomi och har därifrån ett antal 
föreställningar om hur världen fungerar i form av t ex ekonomisk teori och 
ett visst språkbruk. På samma sätt påverkar våra erfarenheter ifrån andra 
sammanhang också vår förståelse av världen runt omkring oss. Denna 
förförståelse har influerat hur vi har jobbat med att bygga en teoretisk 
referensram för att förstå resultatet av vår empiriska studie. Vidare har det 
påverkat hur vi har genomfört vår empiriska studie om relationer mellan 
köpare och säljare av tjänster inom sjukvården (mer om den i avsnitt 2.3). 
Sjukvården är ett område som ingen av oss hade någon större erfarenhet av 
sedan tidigare. Däremot är vi medvetna om att vi har haft vissa 
föreställningar om hur sjukvården fungerar men har försökt att inte låta dem 
låsa oss i vår förståelse av vad vi har sett. Samtidigt som vi är vana vid 
språkbruket inom ekonomisk teori är språkbruket inom sjukvården 
främmande för oss. För att kunna förstå det vi vill studera är det enligt Gilje 
och Grimen (1992) därför viktigt att sätta oss in i hur personerna, som i vårt 
fall jobbar inom sjukvården, själva tolkar sin verklighet och vilka variabler 
utanför de undersökta relationerna som påverkar relationerna.  
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2.2 Forskningsstrategi 

 “Case study research consists of a detailed investigation, often with 
data collected over a period of time, of phenomena, within their 
context. The aim is to provide an analysis of the context and processes 
which illuminate the theoretical issues being studied. The 
phenomenon is not isolated from its context but is of interest precisely 
because the aim is to understand how behavior and /or processes are 
influenced by, and influence context.”  

- Hartley, 2004:323 
 
Kontraktet som styrmedel mellan köpare och säljare av en tjänst, som är det 
vi vill undersöka, tror vi måste förstås i sin kontext. När det inte går att 
separera variablerna som påverkar företeelsen man vill undersöka från sin 
kontext är det lämpligt att använda sig av en fallstudie (Yin, 2004). Utifrån 
detta bestämde vi oss för att genomföra vår studie genom en fallstudie.  
 
En forskare kan ha olika syften med en fallstudie. Gummesson (2000) menar 
att de två vanligaste är att antingen dra generella slutsatser utifrån ett 
begränsat antal fall eller att söka dra specifika slutsatser gällande ett enda 
specifikt fall. Vi ämnar genom vår studie analysera 
fenomenet ”kontraktsstyrning av tjänster” och önskar föra diskussionen på 
ett så generellt plan som möjligt med avsikten att resultatet skall vara mer 
eller mindre teoretiskt generaliserbart. Vi har därför valt att i vår studie 
undersöka tre exempel av företeelsen, en mer utförlig diskussion om valet av 
dessa finns i avsnitt 2.3. En annan klassifikation av vår fallstudie är att dess 
syfte kan sägas vara det Keating (1995) kallar theory refinement. Det finns 
sedan tidigare teori kring både tjänster och kontraktsstyrning men det har 
inte gjorts någon koppling mellan de båda utifrån tjänsters komplexitet. Vi 
har försökt göra en sådan koppling och även testa det vi har kommit fram till. 
 
Hartley (2004) menar att fallstudien snarare är en forskningsstrategi än en 
metod och att man kan använda sig av både kvantitativ och kvalitativ ansats 
vid datainsamling till fallstudier. Den kvantitativa ansatsen innefattar 
statistiska procedurer eller andra kvantitativa tillvägagångssätt och är oftast 
teoriprövande. Kvalitativ ansats däremot har ingen entydig definition utan är 
snarare ett paraplybegrepp som täcker en rad analystekniker vilka söker ett 
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fenomens betydelse (Van Maanen, 1979). Den kvalitativa ansatsen kan 
således ses som de forskningsmetoder som inte passar in på definitionen för 
en kvantitativ ansats. Strauss & Corbin (1998) uttrycker detta som 
forskningsresultat vilka inte är resultat av statistiska eller kvantifierande 
procedurer.  
 
Även om det är möjligt att välja både kvantitativ- och kvalitativ ansats vid 
fallstudier så är det sistnämnda enligt Gummesson (2000) långt vanligare då 
insamling av data, analys och agerande ofta sker samtidigt och om vart annat. 
I vårt fall var kvantitativ metod inte lämpligt då vi behövde granska 
fenomenet på ett djupare plan för att skapa oss tillräcklig förståelse inför 
analysen, det var relationen och interaktionen mellan olika aktörer som var i 
fokus för studien. Under studiens gång rörde vi oss även ständigt mellan 
teori, empiri och analys. Dessutom ville vi veta hur parterna upplevde 
styrningen av relationen. Vi har i vårt sätt att samla in data försökt att ta 
hänsyn till denna subjektivitet och undvika att skildringen av relationerna 
blir för vinklad genom att samla in data från flera olika källor. Detta beskrivs 
mer detaljerat i kommande avsnitt.  

2.3 Vår fallstudie 
När vi började ringa in uppsatsämne var vår tanke först att fokusera på IT-
outsourcing med avseende på problematiken med kvalitetssäkring och 
beställarkompetens. Då vi läst in oss på ämnet upptäckte vi dock att det 
redan fanns relativt mycket forskning gjort på området och ville ta oss an ett 
område som var mer orört. Under samtal med vår handledare på den 
ekonomiska institutionen vid Linköpings universitet kom vi fram till att den 
verkliga problematiken var mer allmängiltig och hade att göra med tjänsters 
karaktär och de svårigheter som uppstår vid kontraktering av tjänster. Vi 
resonerade gemensamt kring att det är svårt att specificera vad man 
egentligen ställer för krav på en tjänst eftersom den i någon mån är unik 
varje tillfälle. Denna problematik verkade intressant och därför valde vi att 
inrikta oss på kontraktering av tjänster, dvs. styrning av relationen mellan 
köpare och säljare av tjänster. Merriam (1998) menar att kvalitativa studier 
oftast börjar med att man lyfter en fråga och utifrån den formar ett 
forskningsproblem. ”It would be a fruitless undertaking to embark on a 
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research journey without first identifying a research problem.” (Merriam, 
1998:55) 

2.3.1 Val av empiriskt område 
Enligt Hartley (2004) måste man vid val av empiriskt område överväga ett 
antal frågor; t ex vilken typ av organisation man söker och om 
organisationen är tänkt att vara typisk för fenomenet man undersöker eller 
ett extremfall. För oss var det viktigt att hitta en organisation där vi trodde 
att den problematik vi var intresserade av kunde illustreras. Med tanke på 
den begränsade tid som stod till vårt förfogande för att skriva den här 
uppsatsen var det kanske viktigaste kriteriet för val av empiriskt område att 
det skulle vara lätt att få tillgång till information. I samråd med vår 
handledare bestämde vi oss för att förlägga vår undersökning till sjukvården 
och närmare bestämt Landstinget i Östergötland. Detta tack vare den rent 
geografiska fördelen i och med att vi är baserade i Linköping i kombination 
med att vår handledare då redan från början kunde förmedla en värdefull 
kontakt. Vi såg en fördel i att välja offentlig verksamhet eftersom vi trodde 
att det skulle vara lättare att få tillgång till information där än i ett privat 
företag eftersom många dokument är offentligt tillgängliga. När vi hade valt 
empiriskt område bestämde vi oss för att strukturera studien kring tre 
exempel på företeelsen kontraktering av tjänster inom Landstinget i 
Östergötland, mer om detta i avsnittet om insamling av data, 2.3.3. Vi valde 
att studera tre företeelser inom samma organisation för att försöka 
konstanthålla så många faktorer som möjligt. Man hade kunnat tänka sig att 
vi hade kunnat välja att studera kontraktering av tjänster inom tre olika 
empiriska områden men vi tror att möjligheten att identifiera underliggande 
mekanismer då hade varit mindre.  

2.3.2 Utarbetande av en teoretisk referensram 
Redan innan vi hade bestämt oss för vilken organisation vi skulle förlägga 
fallstudien till hade vi, som vi har beskrivit tidigare, börjat att ringa in det 
teoretiska problem som vi ville undersöka. En fördel med fallstudien som 
undersökningsmetod är att det finns möjlighet att gå fram och tillbaka 
mellan undersökningsobjektet och teorin allt eftersom förståelsen ökar. 
Hartley (2004:324) skriver: ”Although a case study may begin with only 
rudimentary theory or a primitive framework, the researcher needs to 
develop theoretical frameworks during the course of the research which 
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inform and make sense of the data and which can be systematically 
examined during the case study for plausibility.” Detta upplever vi på ett bra 
sätt beskriver den process som utmejslandet av vår teoretiska utgångspunkt 
innebar. Vi jobbade kontinuerligt under hela genomförandet av fallstudien 
med vår teoretiska referensram. En viktig process var naturligtvis att forma 
referensramen med avseende på vad den skulle innehålla, men även arbetet 
med att hitta en bra struktur som skulle gå att använda för att systematisera 
och analysera empirin var viktigt. Enligt Merriam (1994) påverkar teorin de 
val som görs alltifrån problemformulering till när man behandlar resultatet. 

2.3.3 Insamling av data 
Vid en fallstudie är det vanligt att använda sig av en kombination av flera 
forskningsmetoder (Hartley, 2004). Vi har använt oss av två metoder för 
insamling av empiriska data; dels har vi gjort intervjuer och dels har vi 
granskat diverse dokument. Detta kommer nu att behandlas under rubrikerna 
primärdata och sekundärdata. 

Primärdata 

”The goal of any qualitative research interview is therefore to see the 
research topic from the perspective of the interviewee, and to 
understand how and why they come to have this particular 
perspective.” King (2004:11) 

 
För att uppnå dessa mål med intervjuerna valde vi att jobba med det  som 
Quinn Patton (2002) kallar för en general interview guide approach. Vi 
förberedde olika intervjuguider med ett antal frågor eller ämnen som vi ville 
beröra för våra olika intervjuer. Intervjuguider används enligt Quinn Patton 
(2002) för att säkerställa att alla intervjuer följer samma grunddrag, utifrån 
guiden kan forskaren sedan fritt utforska och fråga för att belysa de ämnen 
han eller hon önskar. En fördel med att använda en intervjuguide är att 
intervjuaren i förväg har tänkt ut vad han eller hon vill veta och hur den 
begränsade tiden för intervjun skall användas. Vi var i intervjuerna bland 
annat intresserade av att få veta hur respondenterna upplevde relationen de 
representerade och det var då viktigt att de fick svara fritt på våra frågor. 
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Omgående efter att vi hade bestämt hur vi skulle strukturera vår 
undersökning följde vi upp den kontakt som vår handledare hade förmedlat 
och bokade in vår första intervju. Kontakten i fråga var en f.d. direktör på 
Landstinget i Östergötland. För att ge honom god möjlighet att förbereda sig 
inför intervjun skickade vi honom ett mail med lite övergripande 
information om vår uppsats; vårt syfte och vår skiss på undersökningens 
uppläggning. Dessutom bad vi honom att redan innan intervjun fundera över 
vilka personer som kunde vara lämpliga för oss att kontakta i nästa steg av 
undersökningen. Denna teknik för att hitta lämpliga intervjupersoner, att 
prata med en nyckelpersoner och sedan refereras vidare (Merriam, 1998) 
ansåg vi var ett sätt att snabbt komma i kontakt med ”rätt” personer. Syftet 
med den första intervjun var att få en överblick över hur man jobbade med 
kontraktering av tjänster inom Landstinget. 
 
Den första intervjupersonen tipsade oss om att vidare träffa en man som 
tidigare hade jobbat som beställarchef på Hälso- och sjukvårdsnämnden men 
numera befinner sig på Bildmedicinskt centrum på universitetssjukhuset. Vi 
använde separat intervjuunderlag till dessa första två intervjuer (se bilaga 1 
och 2). Efter dessa upplevde vi oss veta vad vi behövde på ett allmänt plan 
om hur det fungerar med beställare och utförare i Landstinget. Hälso- och 
sjukvårdsnämnden tecknar avtal med olika vårdgivare om att de skall 
leverera sjukvård, antingen är vårdgivarna landstingsinterna enheter eller 
privata. Vi nämnde vid den andra intervjun att vi var intresserade av att 
undersöka tre sådana relationer, gärna med olika komplexitet och dessutom 
gärna både interna och externa relationer. Utifrån detta föreslog han tre 
relationer som han trodde kunde vara lämpliga att undersöka och 
kontaktpersoner för respektive vårdgivare: centrumchefen på 
Rekonstruktionscentrum, centrumchefen på Barn- och kvinnocentrum och 
VD:n för Specialistläkarna. De första två enheterna är interna och den 
sistnämnda relationen är extern. Vi försökte boka in dessa intervjuer så snart 
vi kunde och jobbade också med en frågeguide till dessa tre intervjuer (se 
bilaga 3). När vi hade träffat de tre personer vi valt som representanter för 
tjänsteleverantörer bokade vi också en intervju med en avtalsansvarig på 
Hälso- och sjukvårdsnämnden, för att få beställarsidans syn på relationerna. 
Personens namn hade dykt upp i en av de tidigare intervjuerna och vi 
tipsades även att prata med henne när vi kontaktade Hälso- och 
sjukvårdsnämnden och berättade om vårt ärende. Även inför denna intervju 
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förberedde vi ett frågeunderlag som vi kunde utgå ifrån under intervjun (se 
bilaga 4). Figur 1 ger en överblick över vilka vi har intervjuat. 
 

 

Figur 1: Undersökta relationer i fallstudien 

De intervjuer vi gjorde tog alla mellan 35 minuter och en timme i anspråk. 
Vi spelade in samtliga intervjuer på kassett. Detta för att inte behöva 
anteckna under intervjuerna utan helt och fullt kunna ägna oss åt 
respondenten. Ingen av respondenterna misstyckte till att vi spelade in 
intervjun och de föreföll över huvud taget inte vara besvärade av att spelas in. 
Efter varje genomförd intervju transkriberade vi den för att kunna överblicka 
vad som hade sagts och för att lätt kunna gå tillbaka till materialet. Vi 
utnyttjade också att vi var två intervjuare och turades om att ställa frågor och 
följdfrågor för att få information om de områden vi önskade. Samspelet oss 
emellan fungerade mycket bra och ledde ofta till att den ene eller andres 
frågor och tankebanor kunde föras vidare ytterligare ett stycke av den andre. 
Vi försökte i möjligaste mån undvika att ställa ledande frågor. Samtliga 
intervjupersoner har också gett oss sitt godkännande till att använda 
materialet i uppsatsen. I de fall intervjupersonen ville läsa igenom vad vi 
skrivit utifrån den intervju de hade givit lät vi dem göra det och kommentera 
sådant de ville uttrycka annorlunda. 
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Efter bearbetning av de data som vi samlade in under intervjuerna framkom 
det i vissa fall att vi saknade viss information eller att något behövde 
förklaras ytterligare. Vid dessa fall kontaktade vi intervjupersonerna igen för 
att be om förtydliganden eller ytterligare information. 

Sekundärdata 

Ett viktigt inslag i vår fallstudie har varit att studera diverse dokument som 
är relevanta för de relationer som vi har undersökt. En fördel med att också 
studera dokument är att deras innehåll inte påverkas av forskaren utan finns i 
sin helhet oberoende av denne (Merriam, 1998). Dels har vi studerat avtalen 
inklusive bilagor som reglerar relationen mellan HSN och de respektive 
vårdgivarna och dels uppdragsbeskrivningar som har legat till grund för 
avtalen. Vi har också studerat något man kallar medicinskt programarbete 
och som fungerar som en gemensam kunskapsbas för de berörda parterna i 
relationerna. I kapitlet ”Fallstudiens kontext” återkommer vi till att berätta 
om det medicinska programarbetet. För att få en förståelse för fallstudiens 
kontext har vi också undersökt lagar, tidigare studier av offentlig verksamhet 
och andra dokument och rapporter som har kunnat utöka vår förståelse. 
 
Samtliga dokument vi har använt oss av har varit offentligt tillgängliga. 
Avtalen har i allmänhet varit åtkomliga via landstingets hemsida men vissa 
bilagor har vi fått fråga efter för att få tillgång till. Dokumenten har i 
allmänhet varit författade av flera personer som har haft god insyn i 
verksamheten de berör. 

2.4 Studiens kvalitet 
All forskning syftar enligt Merriam (1994:174) ”till att producera giltiga 
och hållbara resultat på ett etiskt godtagbart sätt” vilket även är vår avsikt 
med denna studie. Lincoln & Guba (1985) menar att det är viktigt för 
forskaren att fundera på varför dennes studie är värd att uppmärksamma. För 
att kunna göra detta menar författarna att forskaren bör reflektera över 
studiens inre validitet, generaliserbarhet samt reliabilitet. Vi har i detta 
avsnitt därför sökt att rannsaka oss själva för att presentera våra åsikter om 
vad som kan ha påverkat studiens trovärdighet på ett positivt eller negativt 
sätt.  
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2.4.1 Inre validitet 
Intern validitet handlar enligt Merriam (1994) om i vilken mån resultatet av 
studien stämmer överens med verkligheten, dvs. om man mäter det man tror 
sig mäta. Vi har sökt uppnå en hög inre validitet genom triangulering samt 
deltagarkontroll till en viss utsträckning. 
 
Triangulering handlar enligt Quinn Patton (2002) om att stärka en studie 
genom att kombinera metoder. Det kan handla om att t ex kombinera 
metoder för datainsamling eller olika informationskällor. Idealt är att 
använda flera metoder eftersom att man då får möjlighet till en djupare insikt 
i det man studerar. Vi har i studien försökt skapa oss kunskap och förståelse 
om relationen mellan en köpare och en säljare genom att intervjua båda 
parter i relationen samt genom att granska ett stort antal dokument. Faktumet 
att vi samlat information från flertalet källor om respektive relation 
säkerställer, enligt vår mening, en hög inre validitet. Att vi är två forskare 
stärker också detta då vi har kunnat diskutera vår förståelse av det vi har 
observerat med varandra för att se om vi har uppfattat det på samma sätt. 
 
En ytterligare åtgärd som har bidragit till en högre validitet är att 
respondenterna i vissa fall läst igenom empirin för att se så att vi tolkat dem 
rätt. Vi har även efter intervjuerna, i de fall någonting varit oklart, kontaktat 
aktuell intervjuperson och bett denna förklara saken ytterligare.  

2.4.2 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet syftar på i vilken utsträckning resultaten från studien är 
tillämpliga i andra kontexter (Gummesson, 2000). Det är för en kvalitativ 
studie inte möjligt att göra statistiska generaliseringar som vid en kvantitativ 
studie men däremot kan man enligt Alvesson och Björkman (1992) 
eftersträva att analysera informationen på en mer generell nivå. De teorier vi 
har använt oss av för att analysera resultaten ifrån vår fallstudie är inte 
specifikt knutna till det empiriska området. Resultatet av analysen har 
däremot visat sig vara starkt påverkat av kontextuella faktorer inom 
sjukvården. Denna kontext bör vara snarlik inom hela den svenska 
sjukvården varför resultaten bör gälla även för komplexa sjukvårdstjänster 
på andra håll i Sverige. Hartley (2004) menar dock att generaliseringar för 
en population inte är det viktiga för en fallstudie, istället är det förståelsen av 
underliggande processer och i vilken kontext som de förekommer som är 
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viktig. Vi tror att de resonemang vi har fört för att förklara varför resultaten 
ser ut som de gör kan appliceras även i andra sammanhang. De 
underliggande mekanismerna bör vara verksamma även på andra empiriska 
områden. Däremot återfinns många förklaringar till våra specifika resultat i 
kontexten varför det är svårt att avgöra om man får samma resultat även för 
andra empiriska områden där kontexten är annorlunda utan att genomföra en 
studie där.  
 
Det viktigaste vid en fallstudie är enligt Merriam (1994) att ge en detaljerad 
och rik beskrivning av fallstudien för att läsaren själv skall kunna avgöra 
huruvida resultatet är överförbart till ett annat specifikt fall. Vi har 
eftersträvat att göra detta möjligt genom att ge en rik empirisk beskrivning 
och tydligt presentera den speciella kontext som vår fallstudie påverkas av. 
Detta hoppas vi kan underlätta för läsaren att jämföra med andra fall och se 
huruvida våra resultat är tillämpliga där.  

2.4.3 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas huruvida resultatet skulle bli det samma om en annan 
forskare upprepade studien (Yin, 1994). Lincoln och Guba (1985:299) 
menar dock att: ”There must be something tangible and unchanging ”out 
there” that can serve as a benchmark if the idea of replication is to make 
sense.” Vid en fallstudie isolerar man inte en företeelse utan tar medvetet 
hänsyn till kontexten som det man undersöker återfinns i, vilket leder till att 
undersökningsobjektet är föränderligt. Eftersom att människors beteende 
inte är statiskt blir reliabilitet vid kvalitativ forskning därför enligt Merriam 
(1994) mindre relevant. I och med att vi har använt oss av samtalsliknande 
intervjuer kan det t ex vara svårt att få exakt samma svar av 
intervjupersonerna. De intervjuguider vi har använt oss av har dock bifogats 
uppsatsen vilket stärker möjligheten att replikera studien. Vi tror att 
resultatet hade blivit ungefär det samma om någon annan hade gjort studien 
vid samma tidpunkt (viss variation blir det alltid som en konsekvens av 
forskarens förförståelse). Genom att öppet och noggrant beskriva hur vi har 
gått tillväga under fallstudien tror vi att förutsättningarna för reliabilitet är så 
goda som de kan bli för en fallstudie. Med en hög transparens i vårt 
tillvägagångssätt och våra ställningstaganden tror vi också att trovärdigheten 
i våra resultat stärks. 
 



 

 16



INLEDNING ● METOD ● [KONTRAKTERING AV TJÄNSTER] ● FALLSTUDIENS KONTEXT ● FALLSTUDIEN ● ANALYS ● 

SLUTSATSER ● FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 

 17

3 KONTRAKTERING AV TJÄNSTER 
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en förståelse för olika tjänsters varierande 
komplexitet samt för styrning med kontrakt av olika komplexa tjänstetransaktioner. 
En diskussion kommer att föras kring tjänsten samt vad som påverkar dess 
komplexitetsgrad och vi söker begrepp för att förstå detta. Tjänstetransaktionen 
måste också styras på något sätt. Vi är främst intresserade av kontraktet som verktyg 
för att styra relationen mellan parterna, men även av de styrelement som 
kompletterar kontraktets roll. I kapitlets avslutande delar återfinns en diskussion 
kring huruvida kontraktets betydelse är beroende av komplexiteten på 
tjänstetransaktionen. Allt detta kommer sedan att användas som verktyg för att 
analysera våra empiriska data. 

3.1 Tjänsters komplexitet 
Människor definierar och värderar sig själva i stor utsträckning genom 
förhållandet till de individer de interagerar med. Även värdet på olika varor 
och tjänster är beroende av hur människor relaterar till dem. Då varor eller 
tjänster överförs från en part till en annan, inom ett företag eller mellan 
företag, uppstår ur ett ekonomiskt perspektiv en transaktion (Pruth, 2002). 
En transaktion handlar alltså om någon form av utbyte mellan två parter och 
transaktionen är en förutsättning för att en tjänst överhuvudtaget skall 
existera. Teorier om transaktioner och deras effektivitet är således en 
förutsättning för att på ett bra sätt få en förståelse för tjänster och deras 
komplexitet. Vi kommer emellertid att inleda med en teoretisk diskussion 
isolerat kring tjänsters komplexitet, i avsnitt 3.2 återkommer vi sedan till 
diskussionen om transaktioner och kontraktsstyrning av dem.  

3.1.1 Kategorisering av tjänster 
Tjänstebegreppet är komplext, vilket inte minst återspeglas i att det saknas 
tydliga definitioner för vad en tjänst egentligen är. Grönroos noterar (2002) 
att det framför allt under 1960- till 1980-talen diskuterades ivrigt hur man 
skall definiera tjänstebegreppet utan att man någonsin enades kring en 
definition. Hans eget förslag på definition lyder enligt följande: 

”En tjänst är en process som består av en rad mer eller mindre 
påtagliga aktiviteter som vanligen, men inte nödvändigtvis alltid, sker 
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i samverkan mellan kund och servicepersonal och/eller fysiska 
resurser eller varor och/eller tjänsteleverantörens system, och som 
utgör lösningar på kundens problem.” 

 
Denna definition är enligt vår mening väldigt abstrakt och svårgripbar. Det 
enda den egentligen säger är just att en tjänst föds genom en transaktion och 
det är någon form av process mellan en köpare och en säljare. Den illustrerar 
dock svårigheten med att definiera vad en tjänst egentligen är.  
 
För att nysta upp den trassliga härva som tjänstebegreppet utgör börjar vi 
med att försöka oss på en kategorisering av tjänster. Detta kan göras utifrån 
att reflektera över vad tjänsten riktar sig mot och hur den gör det, vilket ger 
oss en god möjlighet att separera olika typer av tjänster. Utifrån detta kan 
fyra kategorier av tjänster identifieras. (Lovelock, 1983, 1999; Lovelock och 
Wirtz, 2004) 
 

1. människobearbetande tjänster – tjänster som involverar kunden i en 
tjänsteleverans som är direkt riktad mot kundens fysiska person. 

 
Denna typ av tjänst involverar kunden i fysisk interaktion och kräver att 
kunden antingen kommer till tjänstefabriken eller att tjänsteleverantören 
kommer till kunden. I båda fallen krävs en geografisk närvaro (personal, 
byggnader, utrustning, fordon och råmaterial t ex) som kunden har 
tillgång till. Tjänsten är en påtaglig handling och som exempel kan 
nämnas passagerartransport, sjukvård eller restaurantverksamhet. 
 
2. egendomsbearbetande tjänster – tjänster som riktas mot fysiska 

föremål för att öka deras värde för kunden. 
 
Objektet som skall bearbetas behöver vara inblandat i 
produktionsprocessen men kunden behöver det inte. Detta eftersom att 
konsumtion av output tenderar att vara skiljd ifrån produktionsprocessen. 
Denna typ av tjänster kan också vara geografiskt begränsade om de måste 
utföras på en viss plats. Med modern teknik kan vissa typer av tjänster 
göras fjärrstyrt och ibland transporteras det som skall behandlas. 
Exempel på denna typ av tjänst är t ex installation och underhåll av 
utrustning, städning, bilreparation och tvätt. Även denna typ av tjänst 
innebär en påtaglig handling. 
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3. mentalstimulerande tjänster – tjänster som är inriktade mot 

människans sinne. 
 
Den här typen av tjänster interagerar med människans sinne och kan 
influera t ex attityder och beteende. I denna kategori är information 
kärninnehållet i tjänsten och kan ofta med dagens teknik lagras på olika 
digitala media. Tjänsten är inte nödvändigtvis beroende av kundens 
fysiska närvaro vid tjänsteleveransen, det viktiga är den mentala 
kontakten. En flygpassagerare kan sova och ändå få nytta av tjänsten men 
en elev som sover under en föreläsning får ingen behållning av tjänsten. 
Förutom utbildning kan psykoterapi, underhållning och 
konsultationstjänster nämnas som exempel i den här kategorin.  
 
4. informationsbaserade tjänster – tjänster som är inriktade mot 

ogripbara tillgångar (informationsbearbetning). 
 
Information är den mest ogripbara formen av output ifrån tjänster. Denna 
typ av tjänster är beroende av samlande, manipulation och överföring av 
data för att skapa värde. Detta har förenklats av modern teknik och 
möjliggjort leverans av informationsbaserade tjänster från en punkt till i 
princip var som helst. Behovet av att kunden är delaktig i 
tjänsteleveransen varierar men i många fall är personlig kontakt 
överflödig. Exempel på informationsbaserade tjänster: redovisning, 
banktjänster och programmering.  
 
Tabell 1 sammanfattar tjänstekategoriseringen utifrån tjänstens inriktning 
och karaktär. Tjänsten kan vara inriktad mot människan eller hennes 
tillgångar, den kan i båda fallen vara antingen gripbar eller ogripbar.  

Tabell 1: Kategorisering av tjänsten utifrån dess inriktning och karaktär 

TJÄNSTENS INRIKTNING  TJÄNSTENS 
NATUR Människa Människas tillgångar  

Gripbar 1. Människobearbetande 2. Egendomsbearbetande  
Ogripbar 3. Mentalstimulerande 4. Informationsbaserade  
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Tjänstekomplexitet utifrån kategorisering av tjänster 

Det svårt att utifrån kategoriseringen ovan säga något generellt med 
avseende på hur komplex en tjänst egentligen är då det inom varje kategori 
finns ett obegränsat antal tjänster med varierande komplexitet. Dock kan 
egendomsbearbetande tjänster betraktas som mindre komplexa utifrån 
föreställningen att det är lättare att förutsäga förutsättningarna för egendom 
än det är för människor. Detta stöds även av att människan i högre grad 
påverkar själva tjänsteleveransen mer än vad en ”egendom” har förmåga att 
göra. Skall man särskilja människobearbetande tjänster och 
mentalstimulerande tjänster så är det svårt att säga att den ena är mer 
komplex än den andra. Den första kräver att kunden fysiskt är i kontakt med 
tjänsteleverantören varför även faktorer i ”tjänstefabrikens” omgivning 
spelar in. Den andra är informationsbaserad och information är svårare att 
greppa än påtagliga handlingar, dock går mycket information att lagra vilket 
ur den aspekten gör den mer påtaglig. Kontentan blir att de fyra kategorierna 
framför allt hjälper oss att förstå tjänsten, även om vi också får en 
fingervisning om att de tjänster som är inriktade mot människan är mer 
komplexa än de som är riktade mot hennes egendom. På grund av det stora 
spannet inom varje kategori måste vi sedan ändå för varje tjänst utveckla 
diskussionen för att avgöra dess komplexitet. För att få ett underlag att göra 
detta kommer vi nu att föra ett resonemang kring tjänsters olika 
karaktärsdrag. 

3.1.2 Tjänsters karaktär 
I litteraturen har flera försök gjorts att förstå tjänster. En klassificering som 
ofta återkommer (Zeithaml et al 1985; Parasuraman et al 1985) utgår ifrån 
fyra typiska karaktärsdrag hos tjänster. Dessa är att tjänster är ogripbara, 
heterogena, oseparerbara och förgängliga. Egenskaperna beskrivs av 
Lovelock och Gummesson (2004) vara paradigmet som mycket av 
forskningen kring tjänster grundar sig på. De menar dock att paradigmet är i 
gungning och kritiserar anspråken på att de fyra egenskaperna är det som är 
unikt för tjänster i förhållande till varor. Resonemanget utvecklas med att 
flera av karaktärsdragen gäller i mycket olika utsträckning för olika tjänster 
och ofta även till viss del för varor. Då vårt syfte med det här avsnittet 
framför allt är att beskriva en utgångspunkt som vi sedan kan använda för att 
analysera olika tjänsters komplexitet förändrar dock inte kritiken vår 
möjlighet att ha användning för karaktärsdragen. Men låt oss nu inte dröja 
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längre i den diskussionen utan gå vidare med en beskrivning av de 
omnämnda karaktärsdragen. 
 
Tjänsters ogripbarhet 
För det första är tjänster ogripbara till skillnad från varors fysiska 
påtaglighet; tjänster är något som utförs snarare än att de är objekt. Detta får 
implikationer t ex vad avser att definiera kvalitet. De flesta tjänster kan inte 
heller räknas, mätas, inventeras, testas eller verifieras före försäljning för att 
säkerställa kvalitet. Ogripbarheten gör det också svårt för företag att förstå 
hur kunder uppfattar deras tjänster. Fitzsimmons et al (1998) skriver att 
denna ogripbarhet resulterar i att processen att köpa tjänster kan bli väldigt 
komplex. Detta eftersom att det ofta blir otydligt vad tjänsten innebär. Det 
finns dock olika grader av påtaglighet hos tjänster och de kan även innefatta 
gripbara moment  (Lovelock, 1983). Lovelock och Gummesson (2004) 
menar också att resultatet av en tjänst mycket väl kan vara påtagligt, t ex en 
ny frisyr efter besök hos frisören eller en bättre gång efter en 
höftledsoperation.  
 
Hofstede (1981) föreslår användandet av ett antal frågor för att identifiera 
skillnader hos aktiviteter. Vi tror att vissa av dessa frågor kan vara belysande 
även när det handlar om tjänster och till vilken grad de är ogripbara till sin 
karaktär. En första fråga är om målen med aktiviteten är entydiga eller ej? 
Hofstede (1981) menar att det kan finnas flera anledningar till att mål inte är 
entydiga; t ex intressekonflikter/olika värderingar hos de som påverkar 
aktiviteten eller att omvärlden är föränderlig och att förutsättningarna för 
aktiviteten förändras. Är målen ej entydiga så påverkar det självklart även 
möjligheten att greppa tjänsten. Man kan dock även vända på resonemanget 
och hävda att målen är svåra att definiera just eftersom att tjänsten är 
ogripbar. 
 
En följdfråga till frågan ovan är om målen är mätbara eller inte? Hofstede 
(1981) menar att styrning av en aktivitet förutsätter att man kan identifiera 
resultatet och jämföra det med uppsatta mål.  Vi anser att graden av 
ogripbarhet hos en tjänst inte bara påverkar möjligheten att identifiera ett 
entydigt mål utan även möjligheterna att mäta resultatet.  
 
Tjänsters heterogenitet 
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Tjänster, speciellt de som innefattar mycket arbete, är heterogena och 
utförandet varierar från producent till producent, från konsument till 
konsument och från dag till dag. Heterogeniteten bygger på att tjänsten är en 
erfarenhet och därför inte kan dupliceras exakt. Det som man försöker 
leverera kan vara något annat än det som konsumenten mottar. Enligt 
Hofstede (1981) är det viktigt att man frågar sig huruvida aktiviteten är 
repetitiv eller ej? Normalt uppstår läreffekter av repetitiva aktiviteter vilka 
förenklar styrningen av en relation baserad på tjänsteutbyte. Är dock tjänsten 
väldigt heterogen, dvs. om utförandet av tjänsten varierar väldigt mycket, så 
innebär det att man går miste om dessa läreffekter. 
 
Tjänsters oseparerbarhet 
Produktion och konsumtion går för många tjänster inte att separera. En 
tjänsts kvalitet uppstår därför i tjänsteleveransen och kvalitetskontroll måste 
alltså ske i kundens närvaro (Carman och Langeard, 1980). I och med att 
konsumenten påverkar tjänsten så är det också svårt att styra den. Påpekas 
bör dock att produktion och konsumtion för andra tjänster i högre grad kan 
vara skiljda åt, t ex vid reparation av en bil konsumeras tjänsten inte förrän 
kunden hämtar bilen ifrån verkstaden (Lovelock och Gummesson, 2004). 
 
Tjänsters förgängliga output  
En tjänst som inte utförs är en förlorad möjlighet, t ex att flyga med tomma 
säten i ett flygplan. Tjänsten kan alltså inte lagras för framtida försäljning, 
överflödig kapacitet går förlorad. Däremot behöver inte upplevelsen av 
tjänsten vara förgänglig, man kan visserligen inte lagra själva tjänsten att t 
ex operera en skada men resultatet av operationen består (Lovelock och 
Gummesson, 2004).  
  
De fyra karaktärsdrag som har presenterats ovan kan hävdas beskriva 
tjänsters natur. För att kunna förstå vad en tjänst är behöver vi dock vidga 
våra perspektiv lite och ställa oss ytterligare några frågor. Lovelock (1983) 
utgår i sin klassificering av tjänster utifrån ett antal frågor som man bör 
ställa sig om tjänsten. Vi kommer att ta upp två av dessa frågor eftersom att 
vi anser att de kan komplettera ovanstående uppställning. Den första frågan 
handlar om vilket utrymme som finns för att skräddarsy tjänsten och hur 
mycket tjänsteleverantörens omdöme formar tjänsten. I matrisen nedan 
illustreras några exempel på tjänster med olika hög grad av dessa. 
 



INLEDNING ● METOD ● [KONTRAKTERING AV TJÄNSTER] ● FALLSTUDIENS KONTEXT ● FALLSTUDIEN ● ANALYS ● 

SLUTSATSER ● FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 

 23

Tabell 2: Customization and Judgment in Service Delivery (Lovelock, 1983, egen bearbetning) 

 
EXTENT TO WHICH SERVICE CHARACTERISTICS 

ARE CUSTOMIZED 

 
EXTENT TO WHICH 

CUSTOMER CONTACT 
PERSONNEL EXERCISE 

JUDGMENT IN MEETING 
INDIVIDUAL CUSTOMER 

NEEDS 

 High Low 

 

High 
Legal services 
Health care/surgery 
Architectural design 

Education 
Preventive health 
programs 

 

Low 
Telephone service 
Hotel services 
Good restaurant 

Public transportation 
Movie theater 
Fast food restaurant 

 

    
 
Eftersom tjänster, som vi har nämnt ovan, konsumeras samtidigt som de 
produceras finns det ett större utrymme för att anpassa tjänsten efter behoven 
hos den individuella kunden. Den mest komplexa typen av tjänster återfinns 
i de fall där tjänsten både är skräddarsydd efter kunden och där personalen 
som möter kunden behöver använda sitt omdöme för att forma tjänstens 
egenskaper och hur den levereras till kunden. Kontrollen över tjänsten ligger 
i denna kategori hos leverantören och det är inte självskrivet för varken 
kunden eller leverantören vad resultatet kommer att bli. Lovelock (1983) 
menar att professionella tjänster såsom juridik, medicin (inklusive 
psykoterapi), redovisning och arkitektur hamnar i den här kategorin. Det 
krävs lång utbildning för att utveckla förmågan och omdömet som krävs för 
att kunna leverera tjänsten på ett tillfredsställande sätt. Arbetet blir att 
utvärdera situationen och anpassa lösningen därefter. Enligt Hill och Neeley 
(1988) har köparen av en professionell tjänst också svårare att definiera sitt 
behov än köparen av en annan tjänst. De professionella tjänsteutövarna har 
vidare en stark gruppidentitet, är självreglerande och har historiskt inte sett 
sig själva som försäljnings- eller marknadsföringsinriktade. Vidare anges att 
en viktig egenskap hos professionella tjänster är trovärdighet (Thakor och 
Kumar, 2000). Detta är nära sammankopplat med svårigheten för köparen av 
en professionell tjänst att utvärdera den, till och med efter köp. 
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Den andra frågan Lovelock (1983) ställer handlar om efterfrågan och utbud 
på tjänsten. Tidigare har vi diskuterat att tjänsters output är förgängligt. Att 
det inte går att lagra tjänster får till följd att om utbudet av en tjänst är högre 
än efterfrågan eller tvärtom så går potentiell inkomst förlorad. För att 
hantera fluktuationer i efterfrågan behöver man analysera dels om de är 
regelbundna eller slumpvisa. Dessutom behöver man fundera över vilka de 
grundläggande orsakerna till variationen är; t ex förändrade preferenser hos 
kunder, något som en tredje part gör eller oförutsägbara händelser. I 
matrisen visas olika kombinationer av utbud och efterfrågan. 
 

Tabell 3: What is the Nature of Demand for the Service Relative to Supply (Lovelock, 1983, egen 

bearbetning) 

 
EXTENT OF DEMAND FLUCTUATIONS OVER 

TIME 

 
EXTENT TO WHICH 

SUPPLY IS 
CONSTRAINED  Wide Narrow  

Peak demand can 
usually be met 

without a major delay 

Electricity 
Telephone 
Hospital maternity 
unit 

Insurance 
Legal services 
Banking 

 

Peak demand 
regularly exceeds 

capacity 

Passenger 
transportation 
Hotels and motels 
Restaurants 

Services similar to 
above but which have 
insufficient capacity 
for their base level of 
business 

 

    

Tjänstekomplexitet utifrån tjänstens karaktär 

Tidigare förde vi en diskussion om tjänstekomplexitet utifrån kategorisering 
av tjänster. Det visade sig att kategorierna mest hjälper oss att förstå tjänsten 
men inte säger så mycket om dess komplexitet; förutom att tjänster riktade 
mot människan i allmänhet är lite mer komplexa än de som riktas mot 
hennes tillgångar. I diskussionen ovan har vi nu utökat förståelsen för 
tjänster genom att ta upp ett antal olika karaktärsdrag som kännetecknar dem. 
Specifika tjänster kan sedan ha varje karaktärsdrag i olika stor utsträckning 
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och kan rikta sig mot olika saker. Utifrån ovanstående diskussion kommer vi 
nu att försöka ringa in vad som avgör om en tjänst är komplex eller inte.  
 
Låt oss utgå ifrån de fyra karaktärsdragen: ogripbarhet, heterogenitet, 
oseparerbarhet och förgänglighet och Lovelocks (1983) två frågor. I princip 
kan man säga att tjänsten blir allt mer komplex desto starkare dessa drag 
framträder. De första två karaktärsdragen påverkar i störst utsträckning 
tjänstens komplexitet eftersom det är svårt att över huvud taget definiera 
ogripbara och heterogena tjänster. Ju mindre påtaglig en tjänst blir och ju 
mer den skiljer sig åt mellan varje produktionstillfälle desto svårare blir det 
också att definiera entydiga och mätbara mål för den vilket ytterligare spär 
på komplexiteten. Till den diskussionen kan man även foga resonemanget 
kring hur stor roll tjänstepersonalens omdöme spelar i tjänstleveransen och i 
vilken mån tjänsten skräddarsys efter den individuella kunden. Mest 
komplexa blir de professionella tjänsterna som både kräver omdöme och är 
skräddarsydda. 
 
Även oseparerbarheten påverkar, i takt med att det blir svårare att hålla isär 
produktion och konsumtion ökar också tjänstens komplexitet. Framför allt 
eftersom att det ställer högre krav på utförandet och miljön i vilken den 
utförs. Kunden blir en tydlig del av tjänsteleveransen och fler faktorer 
påverkar framgången i tjänsteleveransen. Angående förgängligheten hos 
tjänsteresultatet är det svårt att säga något generellt om tjänstekomplexiteten. 
En förlorad möjlighet som t ex i fallet med tomma flygplansstolar behöver 
inte nödvändigtvis rent tjänstemässigt vara svårare att definiera än en tjänst 
som i mindre utsträckning är förgänglig. Däremot ställer en förgänglig tjänst 
högre krav på att tjänsteleverantören kan matcha sin kapacitet med 
efterfrågan på tjänsten och beroende på i vilken mån det låter sig göras ökar 
också komplexiteten. Även i vilken utsträckning efterfrågan på tjänsten 
fluktuerar kommer då att påverka komplexiteten i och med att det då blir 
svårare att hålla en lagom kapacitet.  
 
Denna diskussion kan sammanfattas med att tjänstens komplexitet är 
beroende av hur svår tjänsten blir att definiera beroende på dels egna 
egenskaper och dels andra faktorer som påverkar tjänsteleveransen. 
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3.2 Kontraktsstyrning 
En tjänst uppstår, vilket tidigare nämnts, mellan två parter i form av en 
transaktion. Det finns många olika teorier som berör olika slags 
transaktioner, i vilken miljö transaktioner bör äga rum samt hur en 
transaktion skall styras. Vi ämnar i denna studie undersöka styrning av 
tjänstetransaktioner med fokus på kontraktet som styrmedel. Men innan vi 
går in på teorier som rör kontraktets utformning ser vi det som nödvändigt 
att först presentera ett resonemang som motiverar behovet av att styra en 
transaktion samt vilka olika styrformer det finns.  

3.2.1 Behov av kontraktsstyrning 
Hur en transaktion går till samt hur styrningen av relationen med avseende 
på kontraktet är utformad har sitt teoretiska ursprung i vissa generella 
antaganden om den mänskliga naturen. Dessa antaganden fångas upp av 
transaktionskostnadsteorin (Williamson, 1985) och hävdar att individer är 
begränsat rationella samt opportunistiska. 
 
Med begränsad rationalitet menas aktörernas begränsade förmåga att 
bedöma transaktioners komplexitet samt att förutse alla eventuella framtida 
scenarion. Människan har en begränsad förmåga att samla, ta emot, lagra 
och bearbeta information. Detta gör att det i stort sett är omöjligt att skriva 
fullständiga kontrakt.  
 
Opportunism avser parters tendens att utnyttja en situation till fördel för 
egna intressen och egen vinning på bekostnad av den andra parten. Det kan 
utvecklas till att till och med innebära att göra något som direkt skadar den 
andra parten om det är till egen fördel. Risken för opportunism minskar 
viljan att förlita sig på den andra partens vilja och kompetens även om det 
kan gagna gemensamma intressen. Insikter ifrån den så kallade principal-
agent-teorin kan hjälpa oss att förstå behovet av att styra relationen mellan 
transaktionens parter till skydd mot opportunism. Enligt Broadbent et al 
(1996) är förhållandet mellan en uppdragsgivare (principal) och 
uppdragstagare (agent) inte jämlikt. Agenten har ett informationsövertag 
gentemot principalen och denna informationsassymetri innebär en risk att 
agenten skall utnyttja sitt övertag för egen nytta på principalens bekostnad. 
Ett enkelt exempel på informationsassymetrin är svårigheten att veta om en 
taxiförare kommer att åka den närmsta vägen till den önskade destinationen. 
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Författarna menar att principalen skyddar sig mot ett sådant opportunistiskt 
beteende genom att utveckla ett kontrakt som främjar de egna målen och 
begränsar agentens handlingsfrihet. Därigenom minskar man motivationen 
för agenten att handla opportunistiskt. 
 
De mänskliga karaktärsdragen som presenterades motiverar således både ett 
starkt behov av att gardera sig mot eventuell opportunism genom att skriva 
detaljerade kontrakt samt omöjligheten att göra detta fullt ut med 
människans begränsade rationalitet som förklaring.  

3.2.2 Kontrakt och styrstrukturer 
Med utgångspunkt från de mänskliga karaktärsdragen ges en förståelse för 
varför det finns ett behov av att styra och kontrollera en transaktion för de 
två involverade aktörerna. En transaktion medför alltid vissa kostnader 
förknippade med att först söka upp bästa möjliga tjänsteleverantör, att 
utforma kontraktet på ett optimalt sätt och sedan att utvärdera relationen 
under transaktionen. (Williamson, 1985) Dessa kostnader är av stor 
betydelse då det gäller huruvida en organisation ska utföra en tjänst själv 
eller om tjänsten bör köpas in ifrån en extern part. Enligt 
transaktionskostnadsteorin påverkas transaktionskostnaderna och därigenom 
kontraktsstyrningen förutom av de mänskliga karaktärsdragen även av vissa 
transaktionsspecifika element såsom grad av osäkerhet, frekvens på 
transaktionen samt transaktionsspecifika investeringar. (Williamson, 1985) 
 
Grad av osäkerhet kring transaktioner beror både på komplexiteten kring 
transaktionen samt tidshorisonten. Ju större osäkerhet desto svårare blir det 
att planera och styra framtida händelser genom ett kontrakt som skrivs idag. 
 
Ökad frekvens på transaktionen minskar ofta både produktionskostnader 
samt transaktionskostnader. Produktionskostnader minskar ofta pga. att 
parterna är mer benägna att investera i anpassade affärsprocesser medan 
transaktionskostnaderna har potential att minska då relationen utvecklas och 
förtroende uppstår. 
 
Transaktionsspecifika investeringar definieras som tillgångar som inte har 
något alternativt värde utanför relationen. Sådana investeringar ökar logiskt 
viljan hos parterna för ett längre och djupare samarbete. Respektive part 
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söker skydda sin investering genom att öka den andra partens bindning till 
relationen.  
 
Det finns enligt Williamson (1985, 1991) tre olika styrstrukturer för styrning 
av transaktioner. Dessa är marknaden, samarbete med en annan organisation 
(hybrid) eller den egna organisationen (hierarkin). Med kontraktet i fokus 
hänför han dessa tre styrstrukturer till de tre perspektiven classical contract 
law, neoclassical contract law samt relational contracting.  
 
En sammanfattning av förhållandet mellan styrningsmekanism och 
kontrakttyp relaterat till de transaktionsspecifika elementen illustreras i 
Figur 2. 
 

 
Figur 2: Styrningsmekanismer och kontrakttyp  

Inför en transaktion gäller det att välja den transaktionsform där 
produktions- och transaktionskostnaderna tillsammans blir lägst. 
(Williamson, 1985) Figuren visar att ju större transaktionsspecifika 
investeringar, ju osäkrare framtid samt ju högre frekvens på transaktionen 
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desto troligare är det att transaktionen kommer att utföras inom 
organisationen.  
 
Då transaktionen sker på marknaden gäller classical contract law. Det finns 
här ingen social relation mellan parterna, transaktionen kan beskrivas i detalj 
i kontraktet och förstås fullt ut av båda parter. Ménard (2000) menar att de 
kontrakt som används på marknaden verkställs mer eller mindre automatiskt 
genom att priset bestäms av marknadsmekanismer. Tjänsten är enkel att 
värdera och präglas av relativt låg osäkerhet samt ett lågt ömsesidigt 
beroende. Enligt Domberger och Jensen (1997) är en lyckad kontraktering 
mest sannolik vid de förutsättningar som gäller för marknaden. 
 
För en hybridrelation gäller istället neoclassical contract law vilket innebär 
att kontrakt som ingås mellan parter ofta är relativt långsiktiga vilket medför 
att det är omöjligt att i kontraktet täcka in alla framtida händelser och utfall. 
Parterna måste här komplettera kontraktet med en flexibel lösning för att 
hantera förändringar. Bryntse (2000) kallar denna styrform för 
kontraktsstyrning, ett kontrakt och kompletterande styrmedel för att hantera 
en stor osäkerhetsgrad och komplexitet. Dock utan det stöd av den egna 
kulturen som är en stor del av verkställandet inom hierarkin. 
 
Den sista styrstrukturen är den som sker inom den egna hierarkin och styrs 
genom relational contracting. Här är det inte kontraktet som är den centrala 
delen i samarbetet; det är istället den sociala relationen som definierar 
samarbetet. För kontrakt som återfinns i en hierarki menar han att 
överenskommelsen till största delen verkställs med stöd av den egna 
kulturen. Fördelen är att detta underlättar styrning av komplexa aktiviteter 
men som konsekvens sker detta ofta på bekostnad av minskade incitament 
för prestation. 

3.2.3 Kontraktets syfte 
Vid en affärsrelation eller transaktion upprättas i de flesta fall ett kontrakt 
mellan parterna. Det finns många olika åsikter och teorier om kontraktets 
grundläggande syfte. 
 
Salbu (1997) ser på kontraktet främst utifrån ett juridiskt perspektiv och 
menar att det upprättas för att klargöra förutsättningar och reducera antalet 
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tvister. Han menar vidare att kontraktet har två viktiga funktioner: 
koordination och kontroll. Koordinationen avser organiseringen av mål och 
prioriteringar samt de önskemål och förväntningar som transaktionens parter 
har. Kontrollen syftar till att säkerställa att den andra parten presterar i 
enlighet med överenskommelse.  
 
Pruth (2002:167) menar att kontraktets roll i samarbeten kan summeras med 
följande punkter: 
 

• ”Säkerställa rollfördelning och ansvarsområden. 
• Kommunicera kritiska resurser med integrerade system för mätning 

och utvärdering. 
• Fastställa rättigheter och skyldigheter, samt utgöra ett styrmedel som 

motiverar att dessa efterföljs. 
• Skydda och utveckla egna och gemensamma intressen. 
• Fördela ansvar och risk. 
• Kombinera och balansera styrning på kort och lång sikt.” 

 
Kontraktet bör alltså uttrycka de olika parternas åtagande; vad skall göras 
och vem skall göra det? Kommunikationen av detta, både inom den egna 
organisationen och gentemot den externa parten, är en viktig funktion för 
kontraktet. Det syftar också till att reducera osäkerhet och risker i relationen 
genom att skapa incitament för och kontroll av att parterna gör det de har 
åtagit sig. 
 
När transaktionen som skall regleras ökar i komplexitetsgrad blir det svårare 
att formulera ett tydligt åtagande och goda incitament till att uppmuntra 
relationens parter att uppfylla detta. Låt oss låna ett resonemang ifrån 
Thompson (1992) när han skriver om värdering av organisationer. Det finns 
två variabler som påverkar detta: dels hur klara eller oklara målen är, dels i 
vilken utsträckning man har förståelse för vilken effekt ett visst handlande 
får. I ett kontraktssammanhang är frågan alltså dels om man vet vad som 
skall åstadkommas och vidare om man vet hur det skall åstadkommas. När 
transaktionen blir mer komplex blir detta också svårare att uttrycka i 
kontraktet. Om det t ex är osäkert hur man skall göra för att uppnå ett mål 
försöker man enligt Thompson (1992) att specificera aktiviteter som man 
tror leder till måluppfyllelse.  
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3.2.4 Kontraktets innehåll 
I en värld utan begränsad rationalitet skulle man kunna tänka ut, planera för 
och skriva in samtliga möjliga framtida händelser i ett kontrakt. Enligt Hart 
(1988) skulle en transaktions parter då kunna skriva ett förståeligt kontrakt 
som specificerar samtliga åtaganden i varje tänkbart scenario. Kontraktet 
skulle heller aldrig behöva modifieras eftersom allting redan är förutsett och 
planerat för. Någon opportunism skulle det aldrig finnas utrymme för 
eftersom det vid kontraktsbrott till och med för en utomstående alltid skulle 
vara tydligt vem som gjort fel. I denna utopi skulle transaktionskostnaderna 
vara noll men i verkligheten är det inte så. På grund av 
transaktionskostnaderna för att skriva kontrakt kommer parterna snarare att 
skriva ett ofullständigt kontrakt där inte alla åtaganden och möjliga 
scenarion specificeras. En konsekvens av detta blir att parterna emellanåt 
kommer att bli oeniga och vilja handla på ett annat sätt än vad som står i 
kontraktet. Kontraktet måste därför kunna hantera detta. 
 
Ett kontrakt innehåller flertalet styrelement för att motivera parterna att 
fullgöra sina åtaganden samt för att främja samarbetet. Pruth (2002) 
grupperar dessa i tre kategorier: juridiska incitament, ekonomiska incitament 
samt utvecklingsincitament. 

Juridiska incitament  

De juridiska incitamenten fungerar som ett grundläggande skyddsnät för 
egna intressen och är därmed en nödvändighet för att aktörer överhuvudtaget 
skall våga investera i ett samarbete. Det fångar upp händelser som är 
osannolika men med katastrofala påföljder om de inträffar. Ju mer 
detaljerade juridiska incitament som återfinns i kontraktet, desto mindre blir 
flexibiliteten och anpassningsförmågan för att hantera framtida oväntade 
händelser. Det är dessutom dyrare ju mer exakta och långsiktiga juridiska 
sanktioner man önskar utforma. (Pruth, 2002) 
 
Enligt Macaulay (1963) är möjligheterna att använda sig av de juridiska 
incitamenten väldigt begränsade då kostnaderna ofta är höga och då det är 
svårt att fortsätta ett effektivt samarbete efter det att konflikter fått lösas i 
domstol. Det är därför enligt Pruth (2002) mer fördelaktigt att enbart se de 
juridiska mekanismerna som ett grundläggande skyddsnät för att stödja ett 
sunt risktagande och utgöra en grund för förtroende mellan parterna.  
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I kontrakt som är skrivna för långsiktiga relationer finns det enligt Nysten-
Haarala (ur Pruth, 2002) vissa klausuler och villkor som återkommer. Det 
finns t ex omförhandlingsklausuler, klausuler om hur man hanterar 
tvisteförhållanden och Force Majeure, exceptionella händelser då man inte 
behöver fullfölja kontraktet. 

Ekonomiska incitament 

”Ekonomiska incitament används i första hand för att stödja motivation för 
prestation och värdeskapande i samarbeten.” (Pruth, 2002:244) Detta sker 
genom att de styr och uppmuntrar till frekventa aktiviteter och processer. De 
kan även utformas så att de fångar upp mindre oegentligheter i form av 
misslyckande eller misskötsel. Dessa oegentligheter är i relation till de som 
fångas upp av de juridiska incitamenten mer sannolika men deras effekter är 
mindre.  
 
Även de ekonomiska incitamenten är förenade med styrbegränsningar, då de 
minskar flexibiliteten och anpassningsförmågan. Begränsningarna är inte 
lika stora som hos de juridiska incitamenten, men dock av väsentlig 
betydelse. För att bevara förmågan att kunna anpassa sig efter nya framtida 
förutsättningar måste vissa luckor avsiktligt lämnas i kontraktet.  (Pruth, 
2002) 

Utvecklingsincitament 

Framtida utveckling sker enligt Pruth (2002) genom att parterna investerar i 
samarbetet för att skapa framtida värde. Utvecklingsincitamenten finns för 
att motivera anpassning och utveckling efter rådande förändringar. De är 
fokuserade på att ta vara på möjligheter vilket är en väsentlig skillnad mot de 
andra två incitamenten vilka istället sökte reducera eventuella risker.  
 
Pruth (2002) utvecklar sitt resonemang till en modell av en 
kontraktspyramid vilken beskriver relationen mellan de tre olika 
incitamentsnivåerna för köpare och leverantör. 
 
De olika incitamenten kan enligt Pruth (2002) inte bidra till en tillräckligt 
hög transaktionseffektivitet var för sig eftersom de har olika funktioner vilka 
dessutom innehåller olika paradoxer. Juridiska incitament styr inte 
värdeskapande utan är snarare ett skydd för egna intressen. Ekonomiska 
incitament styr operativt värdeskapande men kan inte i detalj styra framtida 
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styrning och utveckling utan detta fångas istället upp av 
utvecklingsincitamenten. För att uppnå högsta möjliga 
transaktionseffektivitet måste således dessa tre delar balanseras och 
kombineras utefter rådande förutsättningar. Se Figur 3. 
 
 
 

 

 
Figur 3: Transaktionseffektivitet (Pruth, 2002, egen bearbetning) 

Figuren illustrerar hur ett kontrakt kan vara uppbyggt för att transaktionen 
skall bli effektiv; den ena sidan av modellen visar incitamentsstrukturen för 
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säljaren och den andra sidan visar köparens åtagande. Viktigt att notera är att 
modellen kommer att se olika ut beroende på hur samarbetet är konstruerat, 
väsentligt är dock att båda sidor av fördelningslinjen är lika stora. 
 
De juridiska incitamenten finns i kontraktet för att en part över huvud taget 
skall våga ingå en transaktion och för att göra investeringar som är specifika 
för transaktionen. I detta exempel har både köpare och säljare investerat i 
samarbetet och därför behövs juridiska incitament som en skyddsmekanism. 
I figuren ovan har leverantören en större andel investeringar än köparen och 
risken som dessa investeringar medför måste då viktas med större andel 
juridiska incitament, vilket skildras med pil nummer ett. De juridiska 
incitamenten är nödvändiga för att reducera opportunistiskt beteende i 
samarbetet.  
 
Den andra pilen i figuren illustrerar att en tjänst levereras till köparen som i 
sin tur kompenseras med motsvarande andel ekonomiska incitament. 
 
Utvecklingsarbetet motiveras genom utvecklingsincitament och är till för att 
utveckla redan befintliga processer. Utvecklingsarbetet kan genomföras med 
gemensamma resurser där eventuell förtjänst fördelas ut på båda parterna 
(pil tre). Det kan vara så att ena parten lägger ner mer resurser på utveckling 
än den andra. Den primära principen i modellen är dock att fördelning av 
vinsten skall ske i proportion till de investerade resurserna. 
 
Allmänt gäller för kontrakt också att de skiljer sig åt i löptid där ett långt 
kontrakt signalerar att man vill satsa på relationen genom ett långsiktigt 
åtagande. Kontrakt skiljer sig också åt med avseende på detaljeringsgrad; 
hur noga förutsättningar och krav för olika aktiviteter är beskrivna. Studier 
visar enligt Ménard (2000) att detaljeringsgraden öker med graden av 
transaktionsspecifika investeringar och minskar med grad av osäkerhet kring 
utbytet. 

3.3 Kontraktsstyrning kopplat till 
tjänstekomplexitet 

Syftet med denna studie är att analysera fenomenet kontraktering av 
komplexa tjänster, dvs. huruvida kontraktsstyrningen skiljer sig åt vid 
styrning av olika komplexa tjänstetransaktioner. I detta avsnitt försöker vi 
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koppla de teoretiska avsnitten om Tjänsters komplexitet (3.1) och 
Kontraktsstyrning (3.2) till en egen teoretisk hypotes om kontraktsstyrning 
av komplexa tjänster. Denna hypotes kommer vi senare att testa när vi 
analyserar resultatet ifrån fallstudien. 
  
Det teoretiska resonemanget visade att kontraktet har olika betydelse 
beroende på om transaktionen utförs på marknaden, i hybrid form eller i en 
hierarki. Detta utifrån att kontraktets betydelse är beroende av vissa andra 
faktorer. De förklaringsvariabler som har tagits upp är ”grad av 
osäkerhet”, ”frekvens på transaktionen” samt ”transaktionsspecifika 
investeringar”. Ju högre osäkerhet, frekvens och transaktionsspecifika 
investeringar desto mindre betydelse får kontraktet som styrmedel och måste 
då successivt kompletteras med andra styrmedel. På marknaden behövs inget 
kompletterande styrmedel till kontraktet då detta är heltäckande. För en 
hybrid räcker inte kontraktet utan detta måste kompletteras på något sätt så 
att relationen kan anpassa sig till förändringar i omgivningen. I hierarkin är 
kontraktet inte längre det centrala styrmedlet utan här är den sociala 
relationen som är viktigast.  Skillnaden mellan styrstrukturerna får också till 
följd att de incitamentsgrupper som Pruth (2002) nämner får olika betydelse. 
För en transaktion som sker på marknaden behöver kontraktet vara mer 
heltäckande och då behövs alla typer av incitament. För en transaktion som 
sker i en hierarki blir inte kontraktets betydelse lika stor och då blir det inte 
heller incitamenten lika viktiga eftersom att man har andra möjligheter att 
styra relationen.  
 
Men hur relateras då detta till tjänsters olika komplexitet? En komplex tjänst 
medför svårigheter att specificera vad man egentligen har avtalat om i 
kontraktet. Har man en tjänst som är svår att beskriva i detalj samt svår att 
värdera så menar vi att det är omöjligt att i ett kontrakt täcka in alla 
eventuella framtida scenarion och risker. Om man inte lyckas definiera 
tjänstetransaktionen på ett bra sätt i kontraktet ökar enligt 
transaktionskostnadsteorin risken och motivationen för parterna att handla 
opportunistiskt. Kan man inte genom kontraktet minimera risken för 
opportunism så måste detta kompletteras med andra styrmedel till dess att 
den totala kombinationen av styrmedel förmår styra relationen på ett 
tillfredsställande sätt. Vår hypotes är således att tjänstekomplexiteten 
påverkar kontraktets betydelse som styrmedel. Ju komplexare tjänst desto 
svårare att specificera vad man har kommit överens om i kontraktet och 
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desto mindre betydelse får kontraktet som styrmedel. Denna hypotes 
illustreras i Figur 4.  
 
 

 
Figur 4: Förhållandet mellan kontrakt och andra styrmetoder i relation till tjänstekomplexitet  
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4 FALLSTUDIENS KONTEXT 
I detta kapitel har vi för avsikt att presentera fallstudiens specifika kontext. Vi inleder 
med att berätta om hälso- och sjukvårdens utveckling i Sverige respektive i 
Landstinget Östergötland. Slutligen tar vi upp specifika variabler som gäller för de 
undersökta relationerna vilka vi identifierat kan ha betydlig inverkan på styrningen 
av dessa.  
 
Enbart de variabler vi anser kan ha väsentlig påverkan på resultatet av vår analys av 
kontraktsstyrning av olika komplexa tjänster är beskrivna. Variablerna är valda 
utifrån den förståelse vi byggt upp runt hälso- och sjukvård i Sverige samt 
Landstinget i Östergötland under vår forskning kring ämnet.  

4.1 Hälso- och sjukvård i Sverige 
Den offentliga sektorn står för nästan fyra femtedelar av betalningen för 
sjukvårdstjänsterna och resten är avgiftsfinansierat. Einevik-Bäckstrand et al 
(2002) liknar den offentliga sektorn vid en försäkringsgivare som garanterar 
medborgarna hälsa mot att dessa betalar en försäkringspremie i form av skatt. 
Resurserna är dock begränsade och politikerna måste jobba med 
prioriteringar av vilken sjukvård som erbjuds vilka medborgare och fördela 
resurserna. Politikerna är således ansvariga för sjukvården inför 
medborgarna.  
 
Hur väl sjukvården i landet motsvarar befolkningens behov beror således 
dels på hur väl politikerna lyckas återspegla denna efterfrågan i sina 
prioriteringar och beställningar samt hur stor efterfrågan på sjukvård är i 
förhållande till resurserna. Även då landstingen försöker skapa konkurrens 
bland vårdgivarna för att öka effektiviteten har det visat sig att det är väldigt 
svårt att efterlikna en marknadssituation då det helt enkelt inte finns 
tillräckligt många som konkurrerar.  
 
Den politiska styrningen sker bland annat genom lagar, mål och riktlinjer, 
prioriteringar, resursfördelning samt strukturella förändringar (Einevik-
Bäckstrand et al, 2002). Även om det är politikerna som styr sjukvården så 
råder det ofta enligt författarna konflikter mellan de tre centrala grupperna 
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politiker, administrativ ledning och professionen, särskilt gällande vilken 
rollfördelning som gäller. 
 
Under 1950- och 1960 talen var tillväxten väldigt god i Sverige och under 
denna tid användes stora delar av de ökade resurserna till att bygga upp den 
offentliga verksamheten; särskilt hälso- och sjukvård. Tillväxttakten 
halverades under 1970-talet vilket resulterade i att hälso- och 
sjukvårdsutgifterna tog allt större del av den ekonomiska tillväxten i anspråk. 
På 1990-talet hamnade Sverige i den största ekonomiska kris sedan 
depressionen på 1930-talet vilket medförde att stora besparingar inom 
offentlig sektor var tvungna att genomföras. (Halldin och Siverbo, 2002) I 
med detta minskade den kommunala verksamhetens omfattning för första 
gången på mycket länge. Detta är i stora drag bakgrunden till de många 
marknadsreformer som präglat offentlig sektor sedan dess. Reformerna har 
till stor del varit fokuserade på att öka kostnadskontroll och effektivitet i 
offentlig sektor. (Einevik-Bäckstrand et al, 2002) 
 
En styrningsmodell som blev väldigt vanlig under 1990-talet var beställar- 
utförarmodellen. Denna modell söker separera den dubbla roll som politiker 
tidigare haft i form av både företrädare för befolkningen samt producent av 
tjänsterna. Genom separation skulle ansvarsdelningen bli klarare mellan 
involverade parter och därmed skulle även eventuella intressekonflikter för 
politikerna undvikas. I företrädarrollen förväntas politikerna representera 
medborgarnas åsikter och behov vid beställning och prioritering av sjukvård. 
Politikerna kan genom den här uppdelningen fokusera på ”vad” som skall 
göras medan frågor som gäller ”hur” en viss uppgift skall lösas på bästa sätt 
lämnas till utförarna. Poängen var även att öka förutsättningarna för 
konkurrens mellan utförarna och på så sätt öka effektiviteten. (Einevik-
Bäckstrand et al, 2002) 

4.2 Landstinget i Östergötland 
Landstingen i Östergötland började med beställar-utförarmodellen 1992 då 
denna våg gick över Sverige. Det hela beskrivs som en lång 
process: ”Kontraktering inom landstinget har hela tiden utvecklats och 
modifierats, i början betydde det ingenting utan var bara prat, rena 
fantasier, en oerhört hög ambition” (fd landstingsdirektör). Syftet med 
modellen var precis som för övrig offentlig verksamhet att tydliggöra det 
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politiska uppdraget. Med tiden insåg man  dock att detta inte är en 
konkurrensutsatt marknad och att numera betraktas styrmetoden bara som ett 
sätt att förtydliga åtagandet genom att specificera varorna och tjänsterna på 
ett bra sätt. Från början trodde man att kontraktering med privata vårdgivare 
skulle öka betydligt med tiden. Detta har dock inte varit fallet och orsaken 
till detta är främst det politiska systemet.  

4.2.1 Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) 
Den nämnd som har till uppgift att ta fram det medicinska programarbetet 
samt agera beställarenhet inom landstinget är Hälso- och sjukvårdsnämnden, 
HSN. Denna har som uppdrag att representera medborgarna i Östergötland 
med avseende på deras behov och önskemål gällande sjukvård och tandvård. 
Nämnden tar beslut gällande vad som skall göras samt i vilken omfattning. 
Dessa beslut fastslås sedan genom avtal med utförarna, både interna och 
externa enheter; dessa svarar sedan för att tillhandahålla den sjukvård 
politikerna beslutat om. Verksamheten följs i slutändan upp samt utvärderas 
av hälso- och sjukvårdsnämnden. Det arbetar 17 ledamöter samt 11 ersättare 
vid nämnden.  
 
Avtalen mellan HSN och vårdgivaren tas fram på lite olika sätt beroende på 
om vårdgivaren är extern eller intern och skiljer sig också åt med avseende 
på detaljeringsgrad osv.  
 
För en extern relation börjar processen med att tjänstemännen skriver en 
kravspecifikation med input ifrån flera olika håll. Dels manifesteras de 
politiska riktlinjer som ligger som generella mål för landstinget i 
kravspecifikationen. Man tar också hänsyn till en behovsanalys som man har 
låtit göra, tittar på det medicinska programarbetet (mer om det i avsnitt 
4.2.2) och vad som sägs i målen för verksamheten. Vidare utgår man ifrån 
en analys över var det finns brister i dagsläget. Man träffar också 
patientgrupper och ser till de behov som har lyfts i de sammanhangen. Allt 
det här bakas sedan ihop till en kravspecifikation och den kan bli väldigt 
detaljerad i en upphandlingssituation. Utifrån kravspecifikationen kan olika 
aktörer sedan lämna anbud, det kan vara både interna enheter och externa. 
Inköpsavdelningen på HSN bedömer sedan anbuden utifrån ett antal 
standardiserade kriterier och går sedan in i en dialog med den eller de som 
vinner upphandlingen. I dialogen vill man veta om vårdgivaren kan klara 
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vad de har skrivit i sitt anbud och gör de det så skriver man ett avtal utifrån 
anbudet.  
 
Vad  avser de interna avtalen till Landstingets egen verksamhet går det till 
på ett lite annat vis. HSN gör först en allmän uppdragsbeskrivning som kan 
innehålla saker som: vilka grupper behöver extra omhändertagande, socialt 
svaga grupper, patienter med dålig autonomi osv. Denna 
uppdragsbeskrivning är baserad främst på det medicinska programarbetet 
och är således ett uttryck för den politiska viljan. Uppdragsbeskrivningarna 
revideras på djupet vart tredje år men fräschas däremellan upp vid behov, 
generellt en gång per år. Arbetet med dem är under utveckling och det är i 
dagsläget fortfarande många sjukdomsgrupper som inte har någon 
uppdragsbeskrivning. Målet är dock att 80% av alla sjukdomsgrupper skall 
få en egen uppdragsbeskrivning.   
 
Utifrån uppdragsbeskrivningen går man sedan in i en avtalsdiskussion 
tillsammans med verksamheten och utifrån resultatet av den dialogen skriver 
verksamheten en åtagandebeskrivning. Innehållet i åtagandet bollas sedan 
fram och tillbaka mellan HSN och vårdgivaren innan det bifogas till avtalet. 
Åtagandebeskrivningen lyfter fram det som är viktigt för aktuell avtalsperiod 
och enheten tvingas ta hänsyn till tillgängliga resurser och även vilka 
grupper eller sjukdomar som bör prioriteras under perioden. Den påverkas 
även av respektive enheters kompetens och det är stor skillnad på hur långt 
enheterna har kommit i utvecklingen av åtagandebeskrivningar. Detta gör att 
åtagandebeskrivningen kan verka tunnare och något mer abstrakt än 
uppdragsbeskrivningen. Åtagandebeskrivningar måste skrivas av enheterna 
en gång per år.  
 
En annan viktig del av det interna avtalet är uppföljningsbilagan. Även 
denna är baserad på uppdragsbeskrivningen och tar upp alla aspekter som 
skall följas upp av hälso- och sjukvårdsnämnden under kommande 
avtalsperiod. Denna bilaga är mer detaljerad än åtagandebeskrivningarna och 
är mer lik uppdragsbeskrivningarna i sin utformning.  
 
Avtalen har fått en viktigare roll än tidigare även för intern verksamhet i och 
med det medicinska programarbetet och uppdragsbeskrivningarna. Detta 
arbete har möjliggjort för politiken att få en större insikt i verksamheten 
varför politiken också har blivit lite mer konkret styrande i även avtalen. ”De 
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politiska målen fanns även tidigare men efterlevdes inte i avtalsskrivandet.” 
(avtalsansvarig) Uppdragsbeskrivningarna har ökat i detaljeringsgrad och 
fått tydligare mål angående vad som skall uppnås, men de är inte lika 
detaljerade som kravspecifikationen i en upphandlingssituation. Själva 
processen hävdas också vara densamma oberoende av hur komplicerad 
enheten är. ”Spelar ingen roll vad innehållet är, själva processen att man 
tittar på uppdragsbeskrivningarna utifrån de pengar man får och så skriver 
man en åtagandebeskrivning och gör ett kontrakt för det året.” 
(avtalsansvarig) 
 
Under tiden att avtalet gäller sköter HSN sedan också den löpande dialogen 
och uppföljningen av relationen. Relationen behandlas på samma sätt oavsett 
om den är extern eller intern enligt HSN: ”Jag tycker att jag har mycket 
kontakt med de privata som jag har skrivit avtal med och det är också min 
intention att följa upp dem i samma utsträckning.” (avtalsansvarig) Dialogen 
är densamma oavsett om vårdgivaren tillhör den egna verksamheten eller är 
privat. Detta att föra en dialog med vårdgivarna anges också vara ett viktigt 
komplement till avtalet i styrningen av relationen. I den interna 
verksamheten menar man att det fortfarande i stor utsträckning är alla gamla 
inarbetade strukturer som finns i en sjukvårdsorganisation som styr och att 
avtalen kanske fortfarande inte styr så mycket. Detta jobbar man med och 
för att få in denna styrprocess är det ett viktigt verktyg att ödmjukt närma sig 
i dialog. Dialogen utgör också en möjlighet till flexibilitet i relationen med 
både intern och extern vårdgivare. 

”Nej, det blir ju inte rätt alla gånger så jag kan ändra hos båda och 
det gör vi nog alla. Utvecklingsfas igen. Om det är något betonat i ett 
åtagande och så visar det sig att det där höll inte, det var inte rätt väg 
eller mäter inte rätt sak; då är det ju bara att släppa det och så får 
man ta något nytt tag nästa år. Inga nya kontraktsskrivanden utan då 
får man kommunicera det med politiken varför det inte blev av.” 

- Avtalsansvarig, Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
Man menar också att det inte blir någon större skillnad beroende på hur 
komplicerad enheten är. Det är inte så detaljstyrt, man går sällan in på 
behandlingsnivå t ex för allt sådant menar man rullar på ändå. Enheterna 
måste ta emot de remisser som kommer och behövs ett återbesök gör man 
det. Styrningen handlar mer om att lyfta fram sånt som inte fungerar och att 
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prioritera hur man skall använda medlen. ”Och därför blir det lika oavsett 
vilken komplexitet som verksamheten har. Man litar på professionen, de är 
väldigt självgående. Det är ingen som sätter sig och inget gör, för kunder 
har vi, kunder behöver vi aldrig ragga.”  (avtalsansvarig) 
 
På HSN finns också baktanken att i den mån det är möjligt låta 
tjänstemännen som är insatta i ett visst område handlägga den typen av 
ärenden. ”Ju mer luddigt ett område är, desto viktigare tror jag att det är att 
den som sitter hos oss har någon slags kulturkompetens.” (avtalsansvarig) 
Man tror att det ger mer självförtroende i en dialog där man är insatt i 
verksamheten. Det blir också lättare att gå in i diskussion kring individuella 
frågor utifrån uppställda mål om man är insatt i hur verksamheten går till. 

4.2.2 Medicinskt programarbete 
Landstinget i Östergötland har tagit fram en egen modell för prioritering och 
resursfördelning för olika sjukdomsgrupper där beställar-utförarmodellen 
ligger som grund. Arbetet kallas för medicinskt programarbete. Tanken 
bakom detta program är att det skall fungera som en gemensam kunskapsbas 
för alla berörda parter och skall ligga till grund för beslut om prioritering 
samt resursfördelning. Detta söker man nå genom att programarbetet görs 
gemensamt av de olika intressegrupperna: politiker, patienter och anhöriga, 
vårdgivare samt administratörer. Det medicinska programarbetet är 
strukturerat kring ett antal olika sjukdomsgrupper. För varje sjukdomsgrupp 
finns en del allmän information kring ett antal sjukdomar; det kan t ex 
handla om en sjukdoms bakgrund, dess symptom och lämpliga 
behandlingsmetoder. Detta för att dels vara ett stöd för läkaren och även för 
att på ett lättförståeligt sätt kunna ge en lekman insikt i arbetet. 
Prioriteringen kan t ex innebära att behandling av en viss sjukdom skall 
prioriteras i vissa situationer. Målet med det medicinska programarbetet 
är ”bästa möjliga hälsa för Östgötarna”. (Nyrén, 1999)  Arbetet inleddes 
1995 och används i dag som hjälp vid styrning av de flesta sjukvårdstjänster. 
Programarbetet ligger som grund i de flesta avtal mellan landstinget och 
utförarna och är därför väsentligt för denna studie. Arbetet är även under 
ständig utveckling, både för att inkludera nya sjukdomsgrupper samt för att 
utveckla och förbättra redan befintliga program. 
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4.3 Variabler som kan inverka på styrningen 
Hälso- och sjukvården agerar i en väldigt specifik kontext med många 
speciella element som man vid en analys måste ta hänsyn till vilka inte gäller 
tjänsteföretag på den normala marknaden. Vi presenterar i detta avsnitt de 
specifika variabler som vi anser att man måste ta hänsyn till vid en analys av 
kontraktsstyrning av hälso- och sjukvårdstjänster.  
 

 
Figur 5: Variabler som påverkar styrningen av sjukvårdstjänster 

4.3.1 Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen är en nationell expert och tillsynsmyndighet för bland annat 
hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen har en mycket stor inverkan på 
sjukvården i Sverige och påverkar genom bland annat normering, tillsyn 
samt kunskapsförmedling. En viktig uppgift är att övervaka och 
utvärderingar de reformer och den sjukvård som bedrivs inom respektive 
landsting. En annan viktig uppgift för styrelsen är att följa, rapportera samt 
analysera svenska folkets hälsa.  
 
Socialstyrelsen lyder under regeringen och huvuduppgiften är att genomföra 
de beslut som riksdag och regering fattar. Detta uppdrag är skrivet i 
lagstiftningen, regleringsbrevet, instruktionen och särskilda 
regeringsuppdrag. Under aktuellt budgetår kan regleringsbrevet komma att 
modifieras eller ta upp nya uppdrag.  
 
Socialstyrelsen har givetvis inverkan på relationen mellan landsting och 
utförare eftersom den är ytterst ansvarig för existerande lagar, normer 
och ”trender” inom hälso- och sjukvård i Sverige.  
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4.3.2 Lagar 

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 

Den mest grundläggande lagen gällande hälso- och sjukvård i Sverige är 
Hälso- och sjukvårdslag (1982: 763). Målet med denna lag är en god hälsa 
och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Denna lag sätter upp 
allmänna krav på hälso- och sjukvård samt reglerar landstings och 
kommuners ansvar. Det går inte att identifiera någon speciell aspekt i 
styrningen som blir påverkad av denna lag. Dock är det väldigt viktigt att 
notera att detta är en lag som reglerar både beställning och utförande av 
sjukvårdstjänster i Sverige och denna lag har således ett betydligt inflytande 
på de undersökta relationerna i vår studie.  

Lagen om offentlig upphandling (1992:1528) 

Lagen om offentlig upphandling, LOU, påverkar styrningen genom att den 
reglerar hur landstingets kontraktering av sjukvårdstjänster ska gå till samt 
vilken utförare som skall kontrakteras. Den omfattar bland annat statliga 
myndigheters, kommuners och landstings inköp av varor och tjänster från 
externa företag. Lagen gäller enbart för upphandlingar som överstiger vissa 
tröskelregler.1 I begreppet ”upphandling” inkluderas köp, leasing, hyra eller 
hyrköp av varor, byggentreprenader samt tjänster. Till externa företag räknas 
även andra kommuner samt köp från egna företag. Vid upphandling skall 
enligt LOU de konkurrensmöjligheter som finns utnyttjas vilket innebär att 
så kallad direktupphandling inte är tillåten såvida beloppet inte understiger 
tröskelvärdet. Med direktupphandling menas att köparen enbart vänder sig 
till en leverantör för att köpa varor eller tjänster.  
 
Den offentliga beställaren skall enligt LOU välja det anbud som är det mest 
ekonomiskt fördelaktiga alternativt det som har lägst anbudspris. Vid 
bedömning av anbuden skall samtliga omständigheter tas i beaktning såsom 
pris, leveranstid, driftskostnader, kvalitet, estetiska, funktionella och 
tekniska egenskaper, service, tekniskt stöd, miljöpåverkan mm. Rangordning 
på vilka parametrar som köparen anser ha störst värde vid upphandlingen 
skall anges i annonsen. 
 

                                           
1 LOU, 4§, st 2; För statliga myndigheter är tröskelvärdet 130 000 särskilda dragningsrätter (sdr.) För 

övriga upphandlande enheter är tröskelvärdet det lägsta av 200 000 euro och 200 000 sdr.  
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En upphandling betraktas som avslutad då parterna ingått avtal om 
transaktionen. Enligt LOU bör dock beställaren vänta 10 dagar med att sluta 
avtal med någon leverantör från det att informationen om upphandlingen 
blivit känd för utförarna. Informationen skall som huvudregel annonseras ut 
och en annons måste sändas till Byrån för Europeiska gemenskapens 
officiella publikationer. Information om hur köpet gått till måste även 
skickas till denna byrå inom 48 dagar från avslutat upphandling.  
 
Lagen innebär att en privat entreprenör som har kontrakt med landstinget 
inte kan försäkra sig om fortsatt samarbete efter avtalstidens slut eftersom 
landstinget enligt lagen om offentlig upphandling kan tvingas upphandla 
tjänsten från någon annan.  

Lagen om läkarvårdsersättning 

I början av 90-talet ville den då borgerliga regeringsmakten öka mångfalden 
i sjukvården i Sverige. Man gav då vissa läkare något som man kallade för 
fri etablering. Detta innebar en laglig rättighet att som privat läkare bedriva 
verksamhet med landstingsfinansierade medel. De läkare som nyttjade denna 
lagliga rätt ingick ett avtal som gäller för resten av det yrkesverksamma livet 
och som berättigar ersättning från landstingen enligt vissa förutbestämda 
tariffer. Lagen om frietablering samt lagen om läkarvårdsersättning infördes 
av den borgerliga regeringen 1994 och drogs sedan tillbaka drygt ett år 
senare av den socialdemokratiska regeringen.  
 
Att denna lag är viktig ur en styrningssynvinkel beror på att de privatläkare 
som har en lagetablering i ryggen samtidigt som ett privat avtal med 
Landstinget står under ett speciellt styrningsförhållande. Förlorar läkaren sitt 
privata avtal med landstinget vid en upphandling så finns 
frietableringsavtalet som en trygghet att falla tillbaka på. Detta innebär att så 
länge de kortare privata avtalen är frikostiga så är Landstinget den starkare 
parten i relationen. Om ekonomin däremot stramas åt och 
ersättningsnivåerna närmar sig den taxa som läkaren erhåller i alla fall 
genom sin frietableringsrätt, så får avtalet självklart ett mindre värde för 
läkaren vilket kan inverka på dennes vilja att göra landstinget till lags.  

4.3.3 Professionen 
De relationer vi undersöker i denna studie verkar inom en väldigt specifik 
bransch baserad på en kunskapsorganisation. Professionen har en väldigt 
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stor inverkan på hur organisationen bedrivs och därför blir även den kultur 
och de normer som bildas inom hälso- och sjukvården av stor betydelse för 
styrning av enheter som utför och levererar dylika tjänster. (Lindkvist och 
Cederholm, 1994) 
 
Läkaryrket är en av världens äldsta professioner och enligt Hallin och 
Siverbo (2002) så kännetecknas sjukvården av en väldigt stark kultur skapad 
av en mängd gemensamma symbolvärden. Denna kunskap har 
institutionaliserats till stor del och resulterat i en mängd vedertagna rutiner. 
Självklart kompletteras dessa rutiner dock med en ständig utveckling av 
teknologier och kunskap. Den medicinska professionen är vidare enligt 
författarna präglade av en väldigt stor självständighet i sin yrkesutövning där 
kontroll främst sker av läkaren själv samt av dennes kollegor. Läkarnas 
autonomi kan dock hävdas ha minskat något i med att de ekonomiska kraven 
på verksamheten har ökat samt att medicinsk information blir allt mer 
tillgänglig för medborgarna.  
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5 FALLSTUDIEN 
I detta avsnitt presenteras de tre beställar-utförarrelationer vi valt att undersöka för 
vår studie. De aspekter vi valt att lyfta fram är dels en beskrivning av respektive 
vårdgivares tjänst och dels en beskrivning av hur Hälso- och Sjukvårdsnämnden styr 
respektive enhet, främst med avseende på kontraktet som styrmedel. Informationen i 
detta avsnitt är främst baserad på intervjuer med de tre enheterna och HSN, men 
även på avtalen inklusive deras bilagor samt det medicinska programarbetet. Vid 
referenser till ”avtalet” så avses avtalet för den enhet som beskrivs. 

5.1 Relationen HSN - Rek.C 
Rekonstruktionscentrum är en av två interna enheter 
som vi valt att analysera i vår studie.  

5.1.1 Tjänsten 
Rekonstruktionscentrum består av många olika enheter 
utspridda på totalt tre sjukhus i Östergötland. 
Verksamheten består av både högvolymskirurgi samt spetskompetens för 
patienter som kommer på remiss från hela Sverige. Centrumet består av ett 
antal enheter.  
 
Käkkliniken 
Käkkliniken innefattar käkkirurgi, käkortopedi, oralmedicin och 
sjukhustandvård. Man jobbar efter en prioriteringslista för vilka patienter 
som skall behandlas på kliniken, de flesta patienter kommer bara en eller ett 
fåtal gånger. I åtagandet ingår också att jobba med utvecklingen av 
vårdprogram.  
 
Hand- och plastikkirurgiska kliniken 
Inom denna klinik återfinns tre specialiteter. ”Bakgrunden till specialiteten 
handkirurgi är den mänskliga handens unika funktion som 
precisionsinstrument och sinnesorgan där finmotorik och mycket högt 
utvecklade känselfunktioner gör handen till en hjärnans förlängning mot 
yttervärlden.” (avtalet) Specialiteten omfattar sjukdomstillstånd som 
begränsar handens funktion. Det gäller främst allvarliga skador där 
specialistens höga kompetens är avgörande men man jobbar även med 
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rekonstruktionsingrepp. Att behandling kan ske effektivt och att 
rehabilitering kan påbörjas snabbt är av största betydelse för möjligheten till 
ett bra slutresultat. Detta är viktigt även ur försäkringssynpunkt då det finns 
många långtidssjukskrivna som har problem med sina händer. 
 
Plastikkirurgin innefattar ett brett fält av t ex olika kirurgiska ingrepp vid 
tumörsjukdomar och rekonstruktion efter skador med vävnadsdefekter. Den 
medicinska programgruppen har tagit fram vårdprogram som definierar vad 
som skall behandlas i offentlig vård. Estetisk plastikkirurgisk verksamhet är 
t ex avgränsad. 
 
Inom kliniken jobbar man även med högspecialiserad brännskadevård. Här 
innefattas utöver brännskador även patienter med diverse svåra 
hudsjukdomar. Verksamheten är multiprofessionell och ett väl fungerande 
samarbete är av största vikt. En viktig del av arbetet är förebyggande och 
syftar till att ”medvetandegöra risker och försöka minska frekvensen av 
brännskador” (avtal, 2004).  
 
Ortopedkliniken 
”På ortopedkliniken handlägges sjukdomar och tillstånd i rörelseorganen” 
(avtal, 2004). Man jobbar framför allt med operation och handlägger på 
sjukhuset ledsjukdomar, ryggsjukdomar, tumörer, barnortopedi och diverse 
rörelsehindrande tillstånd som kräver operativ åtgärd. Många 
rörelsehindrande tillstånd kan behandlas på vårdcentraler och därför är 
samverkan med dessa viktig.  

”Till grupperna ovan kommer den mycket stora akuta verksamheten 
vid trauma. Detta rör trauma hos unga individer vid trafikolyckor, 
idrottsolyckor, arbetsskador etc. Varje tillstånd är unikt och 
behandlingen helt individrelaterad. Tillstånden är ibland potentiellt 
livshotande och innebär ofta hotande framtida invaliditet. Samarbete 
med det stora sjukhusets alla resurser är ibland nödvändiga.” (avtal, 
2004) 

 
Brist på fysisk aktivitet orsakar ohälsa varför man inom ortopedin även 
jobbar med förebyggande arbete för att uppmuntra till fysisk aktivitet via t 
ex Försäkringskassan. 
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Öron-, näsa- och halssjukvård (ÖNH) 
ÖNH-sjukvården har stora patientgrupper i alla åldrar, hos barn är det ofta 
återkommande öronsjukdomar men hörselnedsättning och hos de äldsta är 
det hörselnedsättning och hjälpmedelsbehov. Ett stort åtagande för ÖNH är 
sjukdomar på andningsorganen. Komplicerade tillstånd kommer till ÖNH 
och enklare tas om hand i primärvården. Diagnoser såsom luftvägsproblem, 
öroninflammationer, näs- och bihålesjukdomar och allergiska besvär i näsa 
och hals tas alla emot i primärvården och remitteras vidare vid behov. Något 
förebyggande arbete sker inte då resurser saknas därtill, rådgivning sker i 
enskilda patientmöten. 
 
Neurokliniken 
Neurokliniken arbetar med ett antal sjukdomsgrupper: stroke, epilepsi, 
degenerativa sjukdomar och rörelserubbningar, multipel skleros och MS-
liknande sjukdomar samt neuromuskulära sjukdomar. ”Neurologi är en av 
de specialiteter som omfattar flest specifika diagnoser. Många diagnoser är 
sällsynta men kräver hög kompetens för adekvat handläggning.” (avtal, 
2004) 
 
Strokevård är alltid av akut karaktär och alla förstagångsinsjuknanden bör 
tas in på strokeenhet medan återfall endast bör tas in om strokeenhetsvård 
krävs. Kvaliteten på den akuta behandlingen är livsavgörande. Enheten 
jobbar mycket med högspecialiserad vård och skall vara ett 
kompetenscentrum för regionen. 
 
Epilepsivård är inriktad mot patienter som kräver hög kompetens vad gäller 
utredning och behandling. Kvaliteten på initial vård har stor betydelse för 
hur allvarligt sjukdomstillståndet blir. Vården är multiprofessionell med 
epilepsikirurgi, neurologläkare, sjuksköterskor, psykolog och kurator. 
 
Även för degenerativa sjukdomar är neurokliniken högspecialiserad. 
Parkinsons sjukdom och olika muskelkrampstillstånd är exempel på 
sjukdomar som behandlas.  
 
”MS-diagnosen är svår att ställa varav följer att diagnosen skall ställas av 
neurologspecialist.” (avtal, 2004) Men skall kunna erbjuda högspecialiserad 
vård till regionen. I åtagandet ingår också att neurokliniken skall utbilda 
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olika personalkategorier i vård av MS-patienter samt att man skall bedriva 
forskning på området. 
 
Den neuromuskulära enheten är en riksspecialitet och är högspecialiserad. 
Sjukdomsgruppen är heterogen och antalet patienter som har samma diagnos 
är litet. Även här skall det bedrivas aktiv forskning.  
 
Ögonkliniken 
Kliniken handlägger ögonsjukdomar, både på ögats yta och i ögats inre. De 
flesta sjukdomarna måste behandlas av ögonläkare 
 
 

 
Figur 6: Rekonstruktionscentrum och dess avdelningar, verksamhetsår 20042 

5.1.2 Styrning 
Tidigare fanns det inte någon formell styrning för enheten utan styrningen 
bestod i professionens vilja att göra någonting bra för medborgarna. 
Styrmetoder som kontrakt och balanced scorecard får dock allt större 
betydelse.  

Kontraktet 

 
Syftet specificeras i avtalet enligt följande: 
 
”Avtalet syftar till att fastställa uppdrag till vårdgivaren samt 
förutsättningar för verksamheten utifrån de övergripande politiska mål och 

                                           
2 Inför verksamhetsåret 2005 har en omorganisation gjorts vilket resulterar i att ”ortopedi” ej längre ingår i 

enheten utan har bytts ut mot ”rehabiliteringsmedicinska kliniken”.  
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ekonomiska förutsättningar som fastställts av landstingsfullmäktige i 
uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden. 
 
Landstingets vision är följande: 
 
Landstinget ska medverka till att östgöten kan leva: 
 

• Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas 
• Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller 

onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas 
• Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till 

aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet 
• Ett liv med autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbats 

av långvarig svår sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning. 
 
Uppdragsbeställningen är den politiska ”beställningen” av hälso- och 
sjukvården och ligger till grund för avtalet och definierar vad hälso- och 
sjukvårdsnämnden vill åstadkomma, vilka övergripande prioriteringar som 
måste göras samt vilka resultat som förväntas.”  I dagsläget har enbart ÖNH 
och Ögon uppdragsbeskrivningar som grund inför åtagandebeskrivningen. 
 
Som bilagor till Rekonstruktionscentrums avtal finns åtagandebeskrivningar 
för respektive verksamhet samt en uppföljningsbilaga vilken ligger till grund 
för den uppföljning av verksamheten som sker under året. 
Åtagandebeskrivningarna följer alla samma struktur och behandlar mer eller 
mindre detaljerat följande områden; god hälsoutveckling, kvalitet, 
tillgänglighet, uppdraget för sjukdomsgruppen samt uppdraget för grupper i 
behov av särskilda insatser. De är ganska abstrakta och tar inte upp några 
konkreta mål eller medel för verksamheterna.  
 
Långsiktiga och kortsiktiga mål behandlas istället i uppföljningsbilagan för 
Rekonstruktionscentrum. Här har landstingets långsiktiga mål brutits ner i 
kortsiktiga delmål.  Dessa delmål definieras på ett klart sätt och blir tillsatta 
ett mätbart målvärde samt information om var man befinner sig i dagsläget 
samt vem som är process ägare, dvs. vem som är ansvarig för att målen nås. 
Exempel på mål i avtalet kan vara att 95 % av patienterna skall veta om en 
viss sjukdom eller att avvikelser får vara högst 3-4 veckor från ett optimalt 
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behandlingstillfälle. Uppföljning görs sedan genom stickprovskontroller som 
t ex rundringning till en viss grupp patienter.  
 
Avtalen är under utveckling och har ännu ej den form de bör ha i färdigt 
skick. Landstinget har gjort en grundlig målbeskrivning till 2009 med 
tydliga prioriteringar men de största prioriteringarna görs dock fortfarande 
av klinikcheferna själva baserade på förutbestämda prioriteringslistor. ”Vad 
jag vill säga egentligen är att det har varit en lärandeperiod och nu börjar 
vi lära oss att skriva avtal. Det börjar närma sig en ökad tydlighet i avtalen 
(centrumchef). 

Övrig styrning 

Förutom kontraktet styrs verksamheten till stor del genom ett så 
kallat ”balanced scorecard”. Detta kom till i samband med den modifierade 
organisationen under maj månad och är därför relativt nytt. Som 
målvariabler finns enhetens strävan att vara känd för att vara verkställande 
samt en önskan om ökad koppling mellan avtalet och styrkortet. 

5.2 Relationen HSN - BKC 

5.2.1 Tjänsten 
Barn och kvinnocentrum i Östergötland 
(BKC) består av tre kliniker, två av dessa är 
kliniker för barn- och ungdomsmedicin 
lokaliserade i Linköping-Motala och Norrköping och den tredje är en 
kvinnoklinik i Östergötland. Organisationen är ny från årsskiftet 2004 och 
numera länsövergripande. Tidigare var det utspritt och organiserat på tre 
sjukhus och tre olika organisationer. Verksamheten är fortfarande förlagd på 
de tre sjukhusen men den övergripande organisationen och 
ledningsstrukturen är nu samlad under BKC. 
 
I barn- och ungdomsmedicin ingår vård och behandling av barn och 
ungdomar med olika slags sjukdomar, intensivvård av för tidigt födda barn, 
dietist, skola, lekterapi samt sjukgymnastik. De sjukdomsgrupper som utgör 
det huvudsakliga innehållet är: ”allmän och akut pediatrik, allergi- och 
luftvägssjukdomar, endokrinologi/diabetes, mag- tarmsjukdomar, 
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barnkardiologi, neurologi, neonatologi, onkologi och njur- och 
urinvägssjukdomar” (avtalet). 
 
Kvinnokliniken erbjuder alla former av gynekologisk vård samt 
förlossningsvård och organiserad mödrahälsovård, graviditetsövervakning, 
preventivmedelsrådgivning och cellprovskontroll. Verksamheten är enligt 
avtalet uppbyggd kring ett antal sammanhållna processer: 
 

• Vårdkedjan kring kvinnan med gynekologisk sjukdom 
Åtagandet för gynekologi omfattar alla patienter med gynekologiska 
symptom.  
 

• Vårdkedjan kring den gravida kvinnan 
Obstetriken innefattar ”en medicinskt säker mödrahälsovård, 
förlossnings- och BB-vård för Östergötlands gravida kvinnor”. 
 

• Preventivt och hälsofrämjande arbete 
I det preventiva arbetet ingår gynekologisk cellprovskontroll, detta 
utförs efter de riktlinjer som gäller för landet. Förebyggande hälsovård 
sker även inom mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och 
ungdomsverksamhet. 

 
I det medicinska programarbetet för Kvinnors hälsa (2003) finns en 
lättillgänglig kunskapsbas som genom att den tar upp vanliga sjukliga 
tillstånd och behandlingar inom området också utgör en form av 
tjänstebeskrivning. 

”Dokumentet ska kunna utgöra ett kunskapsunderlag i situationer där 
resursfördelning och prioritering är aktuellt. Det ska också ligga till 
grund för uppdragsbeskrivningar och avtal om hälso- och 
sjukvårdsinsatser mellan landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd och 
berörda vårdgivare. Det kan också utgöra en plattform för fortsatta 
diskussioner om vårdutveckling m m.” (avtalet) 

 
Det medicinska programarbetet skall också ligga till grund för 
uppdragsbeskrivningar och avtal vilket också kopplar denna 
tjänstebeskrivning till det konkreta avtalet. Man beskriver det som att man i 
och med programarbetet ”på något sätt har kommit överens om ungefär vad 
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innehållet i kvinnosjukvården är och det är bra som en utgångspunkt” 
(centrumchef). För området barnmedicin finns det i dagsläget inte något 
programarbete, men man skall påbörja arbetet inom kort och har redan börjat 
planera för det. I och med att denna typ av tjänstebeskrivning inte är 
tillgänglig är barnmedicinens innehåll inte lika tydligt i relationen till 
beslutsfattarna. 
 
I åtagandet för BKC ingår också att jobba med samverkan inom länet för 
patientens bästa, båda vad avser barn/ungdomar och kvinnor. Dessutom skall 
man ”vidareutveckla en östgötastandard (vårdprocessprogram) för 
diagnostik, behandling och samverkan med andra vårdgivare för de 
patientgrupper som ingår i vårt åtagande” (avtalet).  
 

 
Figur 7: Barn- och kvinnocentrum och dess avdelningar 

5.2.2 Styrning 

Kontraktet 

Avtalet mellan BKC och Hälso- och sjukvårdsnämnden är inte på så 
detaljerad nivå utan ”väldigt mycket lämnas öppet för oss i verksamheten att 
planera” (centrumchef). Politikerna vill inte gå in och styra på en sådan nivå 
att de går och petar i vilka mediciner en patient skall ta etc. Däremot kan 
styrningen vara tydlig i andra avseenden; t ex när det gäller 
tillgänglighetsfrågor och prioritering av olika patientgrupper. I sådana fall är 
åtagandet ofta väldigt detaljerat. Det förekommer också att explicita 
skrivelser i avtalet påverkar hur man skall behandla. Ett exempel på 
prioritering som nämns och som begränsar friheten är steriliseringar. 
Steriliseringar har specificerats att bara utföras där medicinska indikationer 
finns. 
 
Det finns enbart uppdragsbeskrivning för kvinnosjukvården inom BKC och 
denna är för tillfället under revidering vilket medför att den bilaga som finns 
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i 2005 års avtal är långt ifrån komplett. Den kommer att kompletteras i 
början av år 2005. Detta medför även att den uppföljningsbilaga som finns i 
avtalet till största delen saknar mätbara målvärden samt information om var 
man befinner sig i dagsläget. Även uppföljningsbilagan kommer att 
kompletteras efter hand.  
 
Avtalets roll i relationen är betydelsefull: ”Själva det här pappret är ju ett 
sätt att sätta ner foten: i den här frågan tycker vi så här…Vill man ha ett 
styrmedel så räcker det nog inte med att vara schyst överens om det här. 
Man måste nog ha en tydlighet och när man skall skriva ner något på ett 
papper tvingas man till tydlighet.” (centrumchef) 
 
De ekonomiska incitament som finns för BKC för att uppnå sina mål är 
enligt centrumchefen i stora drag att: ”om vi gör ett överskott så får vi ha 
kvar det till nästa år och underskott får vi dras med och det blir som ett lån 
från Landstinget som man får betala räntekostnader på”. Centrumets 
hushållning med sina ekonomiska medel följer alltså med i verksamheten 
och på ett allmänt plan kan det förstås som ett ekonomiskt incitament att 
prestera väl. De detaljerade mål som har satts upp i avtalet avseende t ex 
tillgänglighet för telefonrådgivning, mottagning och operation har inte så 
tydliga incitament för att bli uppnådda knutna till sig. Det finns en önskan 
hos BKC ”att man kunde premiera medarbetarna som kämpade för att få 
mottagningen att flyta bättre och få bort köer men det är väldigt begränsade 
möjligheter i landstingsvärlden” (centrumchef). På samma sätt finns det inte 
några tydliga sanktioner om man inte klarar målen. ”Nu är det aldrig roligt 
att inte nå sina mål och man måste kunna förklara varför osv. Och sedan får 
man ett nytt uppdrag och gå ett varv till.” Det är inte riktigt tydligt vad som 
händer åt vilket håll det än går. ”Som centrumchef kan man i längden inte ha 
kvar sitt uppdrag om man inte når målen”. 
 
För att över huvud taget klara sitt åtagande gentemot Landstinget måste 
BKC jobba med att utveckla verksamheten. Man måste jobba med 
rationaliseringar och försöka hitta enklare, smartare och mindre kostsamma 
sätt att jobba för att klara ekonomin. Dessutom är drivkraften hos de flesta 
inom BKC att göra det så bra som möjligt för patienterna. Sedan finns det 
också ett motstånd mot förändringar inom sjukvården och de som försöker 
bromsa utvecklingen. Men i huvudsak är det ”en positiv inställning till att ta 
till sig nya saker när det gäller nya medicinska metoder osv.” (centrumchef).  



INLEDNING ● METOD ● KONTRAKTERING AV TJÄNSTER ● FALLSTUDIENS KONTEXT ● [FALLSTUDIEN] ● ANALYS ● 

SLUTSATSER ● FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 

 56

 
I avtalet finns det också specificerat ett antal områden som BKC skall jobba 
med utveckling inom. Detta avser t ex en fortsatt medverkan i utveckling av 
medicinskt program och att ”leverera data till vårddatalagret för en 
beskrivning av vårdens innehåll” (avtalet). 

Övrig Styrning 

Utöver avtalet betonas den personliga relationen mellan BKC och 
tjänstemännen, dvs. den tjänstemannastab som de politiskt folkvalda har till 
stöd. ”Jag tycker faktiskt att det har varit en dialog, det har inte känts som 
att det kommer någon och pekar med hela handen.” (centrumchef) Det är en 
regelbunden kontakt med tjänstemännen där mycket handlar om att följa upp 
hur det går med en viss fråga eller att bolla idéer kring hur man skall gå 
vidare med något. Under året är kontakten ganska informell. Därmed inte 
sagt att man alltid är överens i hur frågor skall hanteras. Ett exempel som 
kommer upp är mödravård som politikerna vill upphandla i större 
utsträckning för att öka mångfalden i vårderbjudandet. BKC vill ha kvar 
detta inom den egna verksamheten för att hålla ihop vårdkedjan med 
graviditet och förlossning. ”Där har vi alltså väldigt olika uppfattning men 
det är inte så att vi inte kan diskutera och resonera med varandra.” 
(centrumchef) När man inte kan komma överens är det dock politikerna som 
har det sista ordet och det tycker BKC är riktigt utifrån respekt för den 
demokratiska processen eftersom att det är en politiskt styrd organisation. 
 
Eftersom BKC är landstingsinternt föreligger också några speciella 
möjligheter att styra verksamheten. Ett exempel på detta är att eftersom 
centrumchefen är den som ansvarar ytterst är det också hon som har det 
yttersta ansvaret. Skulle hon upprepat inte klara att fullfölja sitt uppdrag har 
man möjligheten att ge någon annan hennes position.  
 
Ett ytterligare exempel på en intern styrningsmöjlighet som används inom 
Landstinget är bruket av balanserade styrkort. BKC har ett eget styrkort och 
detta skall bygga på dels landstingsdirektörens styrkort som representerar 
ägarsidan och HSN:s styrkort som representerar medborgarperspektivet. 
Styrkorten finns sedan även på lägre nivåer inom BKC och ökar hela tiden i 
detaljeringsgrad; de är ett sätt att få fram och jobba med konkreta och 
relevanta mål på varje nivå i verksamheten. Det är också ett sätt att försöka 
få målen att korrelera mellan beställare och utförare. Styrkortet är inte direkt 



INLEDNING ● METOD ● KONTRAKTERING AV TJÄNSTER ● FALLSTUDIENS KONTEXT ● [FALLSTUDIEN] ● ANALYS ● 

SLUTSATSER ● FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 

 57

kopplat till avtalet utan är snarare en form av verksamhetsstyrning men det 
har integrerats i uppföljningsprocessen. Utöver informella kontakter mellan 
BKC och HSN under året träffas man även för en resultatdialog två gånger 
per år. Vid dessa tillfällen går man både igenom de mål som BKC själva har 
satt upp i sitt styrkort och det åtagande som man har definierat i avtalet. 

5.3 Relationen HSN- 
Specialistläkarna 

Specialistläkarna är den enda privata 
verksamhet vi valt att intervjua för denna studie. 
VD:n är specialist i allmän psykiatri sedan 1990 
och har utfört sjukvårdstjänster åt landstinget i 
Östergötland som privat entreprenör sedan 1996. Specialistläkarna är ett 
aktiebolag där han står som ensam ägare. Han tillhör även en av de läkare 
som 1994 genom det borgerliga införandet av lagetablering ingick ett 
samverkansavtal med staten vilket gäller upp till 65 års ålder. 
Verksamhetens storlek med avseende på antal anställda har anpassats efter 
gällande avtal och som mest har det arbetat ett tiotal personer vid enheten. 
Sammanlagt har enheten enligt Eriksson kontrakterats ett tiotal gånger, detta 
inkluderar dock ett antal tilläggsavtal till ordinarie kontrakt. 

5.3.1 Tjänsten 
De tjänster som erbjuds är högkvalitativ psykoterapeutisk och psykiatrisk 
vård till personer över 18 år för psykisk ohälsa som depression, ångest, 
panikattacker, tvång, fobier, känslomässiga kriser, relationssvårigheter samt 
utbrändhet.  
 
I avtalet är det specificerat att verksamheten skall syssla med psykiatrisk 
öppenvård, definierad efter vissa typer av öppenvård såsom ångest och 
depression. Schizofreni är ett exempel på ohälsa som inte behandlas. 
Svårighetsgraden definieras i kontraktet som medelsvår, dvs. den 
patientgrupp som ligger mellan de som kan hanteras i primärvården och de 
som måste läggas in på sjukhus. Inriktningen ska vara psykiatrisk diagnostik 
med psykoterapeutiska möjligheter, med fokus på kognitiv behandling. Det 
har över åren skett en förskjutning, från början skulle verksamheten erbjuda 
bredd medan det idag primärt är kognitiva insatser som gäller. Man skall 
tillhandahålla vård till ungefär 1000 individer per år. 
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Förutom vård ska även enheten stå för konsultation och undervisning mot 
primärvården. Det finns en viss flexibilitet inbyggd gällande balansen 
mellan antal vårdtimmar och antal undervisningstimmar. Ju större behov av 
undervisning desto mindre antal vårdtimmar måste redovisas. Den 
specificerade fördelningen är 25% diagnosticering, 55% psykiatriskt 
behandlingsarbete och 10% utbildning av primärvården. 
 
Kvaliteten på erbjudna tjänster specificerades vid upphandlingen och 
tjänsterna håller ej i branschen relativt hög kvalitet. Kvalitet inom psykiatri 
definieras enligt personalens kompetens och hos Specialistläkarna är tre av 
fem terapeuter ”steg-två-kompetenta terapeuter med handledarkompetens” 
vilket är den högsta av tre formella kompetensnivåer inom psykiatri. 
Normalt är att enbart ha en anställd med den högsta kompetensen. Det är i 
avtalet specificerat vilken kompetens som skall tillhandahållas. 
 
Gällande beskrivning av tjänsterna i avtalet så är det inte specificerat hur en 
viss behandlingsmetod bör utföras. Inriktningen på psykoterapin är dock 
angiven, det överlåts alltså inte helt till professionen att bestämma vilken 
vård som skall ges för en specifik psykologisk ohälsa. Fenomenet att 
politikerna och andra intressenter gärna vill lägga sig i och styra kan tänkas 
vara vanligare inom psykiatrisk vård än inom andra medicinska fält.  

”I Östergötland har man ju något som kallas medicinskt 
programarbete och jag tror inte politikerna har så jäkla mycket 
synpunkter gällande hjärtoperationer. Men gällande psykiatri har 
politikerna mycket större benägenhet att lägga sig i hur vården går 
till och hur utbudet ser ut. Så har det alltid varit. Det finns ett uttryck 
att det finns tre saker som människor upplever att de kan lika bra som 
alla andra; nationalekonomi, barnuppfostran och psykiatrisk vård.” 
(vd) 

5.3.2 Styrning 
Relationen med landstinget är idag på en mer formell nivå än för några år 
sedan. Tidigare var kontakten väldigt tät med personlig kontakt nästan 
varannan månad för att diskutera uppföljning, verksamheten samt ställda 
förväntningar. Det visades även ett väldigt stort intresse för att ta reda på 
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bolagets åsikter och erfarenheter. Under det senaste året finns tendenser till 
en mer opersonligt och formellt relation.  

” Det man känner avsaknad i är ett bristande intresse och mera 
formalia. Istället för att lyfta telefonen och säga att nu gör vi på det 
här viset så skickar man ut formella brev att nu stramar vi upp 
faktureringsmetoderna. Javisst, det är väl jättebra, självklart, varför 
måste man skicka ut brev för detta? Eller så har man tyckt att det här 
med privat vård har skötts väldigt amatörmässigt tidigare? Man var 
då jävligt pragmatisk i sitt sätt att hantera regelverket, men utan att 
slarva eller fuska. Det var mycket mer flexibilitet tycker jag.” (vd) 

 
Den personliga kontakten på hälso- och sjukvårdsnämnden har bytts ut ett 
antal gånger under senaste året och mötena har ofta fått inledas med att 
redogöra för avtalets innehåll då representanten kommit dåligt påläst. Denna 
förändring har skett utan att avtalet ändrats varför detta kan uppfattas vara 
mer av en attitydförändring.  
 
Uppföljning görs av enheten själv, Specialistläkarna är en av få psykologiska 
enheter som är certifierade i kvalitetssäkring.  Certifiering erhålles efter en 
examen och genom denna så vet beställaren att enheten håller en viss 
standardnivå gällande kvalitetssäkring. Generellt fungerar det annars så att 
bolaget helt enkelt levererar de data som Landstinget kräver in för att se så 
att verksamheten flyter på. 

Kontraktet 

Det kontrakt som för tillfället är aktuellt tecknades år 2003 med en löptid på 
fyra plus tre år. Bryttiden i mitten av kontraktet är inlagd för att ge parterna 
möjlighet att resonera med varandra huruvida gällande avtal är 
tillfredsställande.  
 
Målen i avtalet är av både kvalitativ- samt kvantitativ karaktär. Exempel på 
kvantitativ mål kan exempelvis vara antalet nybesök. 
 
Specialistläkarna ställer sig kritiska emot att avtalen tenderar att bli allt mer 
detaljerade och menar att det inte är effektivt att ge order för långt ner i 
organisationen. Istället borde man få bestämma mer själva utan att ha 
detaljreglering på allt.  
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”Nu detaljreglerar man ju oerhört mycket och det tycker jag är lite 
synd. Vi var väl lite besvikna att vi inte fick det här nya avtalet men nu 
efteråt så är jag bara tacksam, för det var ju så detaljreglerat så det 
är ju inte klokt. Det var ju fullständigt jävla groteskt och istället för 
att man styr med den här militäriska strategin som kallas för 
uppdragstaktik: här har ni uppgiftena och här är målet, lös skiten, 
bryr mig inte om hur. Men så har man börjat detaljreglera, de 
administrativa rutiner som vi hade behövt att lägga upp för att svara 
på de uppföljningsparametrar som de ville ha var helt groteska. Vi 
räknade ut att det skulle gå på minst en månads heltidsarbete för att 
svara på de frågor som de ville ha om verksamheten året innan. Och 
det här skulle dessutom vara inlämnade 30 januari året därpå, hallo 
där, alla människor vet väl att det inte händer någonting i det här 
landet före 10 januari, sen har vi 20 dagar på oss att lämna in 
uppgifter där det är så detaljerat att det nästan är frågan om hur 
mycket toapapper vi använt. Lite åt det håller, vi skulle leverera övre- 
och under kvartiler på, ja det var fullständigt sjukt, fullständigt 
sjukt!” (vd) 

 
Avtalets syfte är enligt följande: 

”Avtalet syftar till att beskriva och reglera de hälso- och sjukvårdsinsatser, 
på uppdrag från Nämnden, som vårdgivaren ska erbjuda och tillhandahålla. 

Avtalet syftar också till att förtydliga de utvecklingsområden, på uppdrag av 
Nämnden, som Vårdgivaren ska delta i. 

Avtalet syftar till att beskriva det ansvar som ligger på Vårdgivaren för att 
genomföra en kontinuerlig uppföljning av de insatta åtgärderna.” 
 
Lanstingen står för 95% av Specialistläkarnas omsättning vilket avspeglas i 
relationen. Exempelvis finns det en klausul om en ”advisory board” i avtalet 
men då landstinget inte har haft något intresse av detta under de senaste två 
åren så har man helt enkelt bortsett från denna punkt. Specialistläkarna vill 
att denna klausul skall följas men hävdar att sanktionsmöjligheter mot 
avtalsbrott i realiteten enbart kan nyttjas av Landstinget och inte vice versa.  
 
Det aktuella avtalet är idag på 6,75 miljoner per år och det är i avtalet enbart 
specificerat vilken mängd som skall produceras utan några direkta 
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ekonomiska incitament för att producera mer. Lyckas man inte producera 
den mängd som är angiven i avtalet kan detta självklart få negativa 
konsekvenser varför man försöker undvika detta. Landstinget har då rätt att 
genomföra en revision eller omförhandling av avtalet. Att producera mer 
vård vore också väldigt dumt då detta enbart skulle resultera i ökade 
kostnader för bolaget. Specialistläkarna hävdar vidare att det tidigare avtal 
fanns mer tendenser till incitament men att ”i det här avtalet finns det inga 
incitament, det är det som är det fascinerande med det här. Man har alltså, 
tycker jag, gått bakåt i tiden”. (vd) 
 
I avtalet specificeras vilka mål som skall nås upp till samt vilken budget 
respektive enhet har till sin hjälp för detta. Lyckas den privata aktören 
effektivisera verksamheten eller pressa kostnaderna ökas den egna 
vinstmarginalen, vilket kan ses som ett starkt incitament för att effektivisera 
verksamheten.  

Övrig Styrning 

Några konkreta styrmedel i relationen förutom avtalet verkar inte finnas. ”Man kan nog 
säga att styrmedlen till övervägande del är avtalen. Men varje affär bygger ju såklart på 
en relation. Vi har alltså tidigare upplevt ett ganska stort förtroende från landstingets 
sida.” (vd)  
 
Lagen om offentlig verksamhet ökar personalens otrygghetskänsla och 
därmed även förtroendet. ”Det är klart att det skapar en viss otrygghetskänsla bland 
personalen, men samtidigt som det faktiskt är en verklighet som merparten av svenskarna 
lever under. Så jag tycker ändå det här är en mer äkta version än att bara för att man 
jobbar i offentlig sektor så ska man ha sin anställning tryggad.” (vd) 
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6 ANALYS 
Analyskapitlet följer övergripande strukturen ifrån kapitel 3, ”Kontraktering av 
tjänster”. Vi analyserar först tjänstens komplexitet för de olika relationer vi har 
undersökt och för sedan en utökad diskussion om tjänstekomplexitet. Därefter 
analyserar vi kontraktsstyrningen av de olika relationerna. Till slut förs en utökad 
diskussion om kontraktsstyrning kopplat till tjänstekomplexitet. 

6.1 Tjänstens komplexitet 
I detta avsnitt kommer vi att föra en diskussion kring komplexiteten hos de 
tjänster som vi har undersökt. Vi kommer först att behandla varje relation för 
sig och då inleda med att resonera kring vad det är vi uppfattar som varje 
enhets tjänst. Efter att ha analyserat komplexiteten hos tjänsten för varje 
relation förs sedan en utökad diskussion på ett mer generellt plan utifrån 
samtliga relationer. 

6.1.1 Relationen HSN – Rek.C 
Rekonstruktionscentrum är uppdelat på ett antal olika kliniker. Dessa kan ses 
som ett antal separata tjänster eller som att det är delar som tillsammans 
utgör ett större tjänsteerbjudande. Det som Landstinget har kontrakterat är 
hela Rek.C även om det finns åtagandebeskrivningar för varje klinik. 
Eftersom relationen ändå är mellan Landstinget och Rek.C förstår vi tjänsten 
som ett samlingserbjudande där de respektive avdelningarna utgör delar av 
tjänsten. Diskussionen om tjänstekomplexitet kommer först att föras för 
varje klinik och sedan för centrumet som helhet. 

Käkkliniken 
Käkklinikens verksamhet är väldigt tydligt människobearbetande. Tjänsten 
består framför allt av kirurgi och andra verksamheter där man opererar 
människor. Den är väldigt vagt specificerad i avtalet men man följer en 
sjukdomsbaserad prioriteringslista vilket indikerar någon slags specificering. 
Tjänsten kan också hävdas vara relativt gripbar; även för den oinsatte är det 
möjligt att få en uppfattning av vad verksamheten handlar om. 
Behandlingarna kan antas vara heterogena i det avseendet att operationerna 
är skräddarsydda, man utgår ifrån vilken typ av problem patienten har och en 
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patient kommer oftast bara en gång. Det är ett hantverk och skräddarsys 
alltså i någon mening utifrån läkarens bedömning. Samtidigt kan förfarandet 
vid en viss typ av komplikation antas vara snarlikt varje gång operationen 
skall utföras varför skillnaden mellan tjänsteleveranser trots allt inte blir så 
stora.  
 
Att tjänsten är människobearbetande, patientens lekamen är föremålet för 
tjänsten, får konsekvensen att produktion och konsumtion av tjänsten är 
oseparerbar. Den är också förgänglig, det går inte att lagra tjänsten och då 
efterfrågan är svår att förutsäga kan det vara svårt att anpassa kapaciteten. 
Samtidigt opererar man inte om det inte finns någon att operera. Tjänsten är 
riktad mot en patient åt gången och det finns också en patientkö och därför 
utnyttjas troligen kapaciteten hela tiden vilket gör att förgängligheten blir av 
underordnad betydelse. 

Hand- och plastikkirurgiska kliniken 
Kärnverksamheten vid denna klinik är behandling av patienter med olika 
komplikationer och den är människobearbetande. Detta medför också att 
produktion och konsumtion är oseparerbara och tjänsten är förgänglig. För 
både hand och plastikkirurgi är efterfrågan högre än kapaciteten varför 
förgängligheten blir av lägre betydelse, åtminstone ur ett ekonomiskt 
perspektiv eftersom det hela tiden finns patienter på kö. Ur ett 
folkhälsoperspektiv blir det dock viktigt att operation kan utföras vid en viss 
tidpunkt för vissa patienter. Vissa av de komplikationer som behandlas är av 
akut karaktär och då kan förgängligheten få allvarliga konsekvenser. 
Gemensamt för alla specialiteter inom kliniken är att arbetet kräver mycket 
hög kompetens, arbetet skräddarsys utifrån läkarens bedömning och är 
heterogent. Detta till trots varierar de i gripbarhet; hand är t ex lättgripbart 
då det är tydligt avgränsat till handen och ganska lätt att definiera. 
Plastikkirurgi och behandlar dock många olika tillstånd och är inte bara 
inriktad mot en kroppsdel vilket gör det svårare att greppa. Brännskadevård 
är visserligen avgränsat till en viss typ av skada men skadan är 
flerdimensionell och kräver samordning mellan flera medicinska 
professioner vilket gör den svårgripbar. Man har även en 
mentalstimulerande verksamhet där man genom att informera försöker 
förebygga brännskador. 
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Det forskas även mycket aktivt inom alla områden, denna verksamhet kräver 
mycket hög kompetens och är både informationsbearbetande och 
mentalstimulerande. I och med denna del av verksamheten blir klinikens 
samlade utbud än svårare att sätta fingret på. 

Ortopedikliniken 
På ortopedkliniken sker framför allt operation av fem huvudsakliga 
sjukdomstillstånd och denna människobearbetande verksamhet är ganska 
gripbar. Tjänsten är oseparerbar men relativt standardiserad varför olika 
tjänsteleveranser inte kommer att vara så heterogena. Dock finns det även 
här viss akut verksamhet där varje tillstånd är unikt, då blir behandlingarna i 
högsta grad professionella tjänster och mer ogripbara. Vårdköerna är 
mycket långa varför outputs förgänglighet med kapacitetsbristen som orsak 
blir mindre relevant.  
 
Dessutom finns en del konsulterande verksamhet mot vårdcentraler med 
preventivt syfte, denna mentalstimulerande tjänst är i stor utsträckning 
standardiserad och gripbar. Det är också möjligt att separera produktion och 
konsumtion i större utsträckning för denna del av verksamheten än den 
förstnämnda.  

Öron-, näsa- och halssjukvård (ÖNH) 
ÖNH erbjuder specialistvård och tjänsterna är människobearbetande och 
därför oseparerbara, förebyggande arbete saknas också vilket förstärker 
detta. Tjänsten är tydligt avgränsad mot vissa organ vilket gör den ganska 
gripbar. Att det är specialistvård och att patienterna kommer ifrån alla 
åldersgrupper minskar dock gripbarheten. Detta innebär också att 
tjänsteleveranser kommer att vara heterogena. Liksom för flera andra 
kliniker är vårdköerna för ÖNH långa vilket gör att outputs förgänglighet 
inte är så relevant.  

Neurokliniken 
Neurokliniken är mycket komplex eftersom att man behandlar många 
komplicerade tillstånd och är mycket högspecialiserad. Verksamheten 
innefattar både människobearbetande, informationsbearbetande och 
mentalstimulerande delar. Tjänsterna är gripbara i det avseende att man har 
kunnat definiera dem i avtalet, men många av dem är abstrakta och 
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preventivt inriktade vilket trots allt gör dem ogripbara. Flera av 
sjukdomsområdena kräver oerhört akut behandling vilket gör att omdömet 
hos läkaren blir av stor betydelse. Hög specialistkompetens krävs och varje 
behandling skräddarsys till stor utsträckning; därför blir tjänsten också 
heterogen. Att man jobbar med akuta tillstånd får också till stånd att det är 
viktigt att ha kapacitet att kunna ta emot patienter när så behövs.  
 
Det varierar i vilken grad man kan separera produktion och konsumtion. För 
vissa behandlingar sker det simultant men ibland kanske man t ex 
undersöker prover efter att ha träffat patienten och då är det mer separerat. 
De delar av verksamheten som är rådgivande och kartläggande går också i 
högre grad att separera produktion och konsumtion för; tryckt material är ett 
exempel på detta. Ansvaret inom verksamheten sträcker sig inte bara till att 
behandla sjuka patienter utan innefattar också i stor utsträckning 
förebyggande arbete för att undvika att folk insjuknar. Outputen är 
förgänglig i hög utsträckning då det är väldigt viktigt att patienter får 
behandling snabbt nog. Om en behandling dröjer påverkas hälsan avsevärt 
och i vissa fall kan det vara livshotande. 

Ögonkliniken 
Det finns ett medicinskt program för ögon och det är även i avtalet 
specificerat vilka de stora diagnosgrupperna är. Detta gör att tjänsten blir 
relativt gripbar. Verksamheten består till stor del av diagnos och behandling 
som är människobearbetande tjänster. Varje behandling är på sätt och vis 
skräddarsydd men med ett visst antal typiska behandlingar blir de 
sinsemellan inte så heterogena. Målet är hela tiden detsamma, ett friskt öga. 
Tjänstens produktion och konsumtion är oseparerbar, både förebyggande 
undersökningar och behandling är ju människobearbetande. Förgängligheten 
för tjänstens output är mindre viktig i avseendet att det finns långa väntetider 
men samtidigt kräver vissa sjukdomstillstånd akut behandling och då är det i 
hög grad förgängligt.  
 
Förutom den människobearbetande verksamheten jobbar man till viss del 
mentalstimulerande för att uppmuntra beteenden som främjar en god 
hälsoutveckling, detta är också gripbart. 
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Tjänstekomplexitet för Rekonstruktionscentrum 

Tabellen nedan sammanställer den diskussion vi har fört för varje klinik med 
avseende på hur deras verksamhet kan klassificeras och i vilken utsträckning 
tjänsternas karaktärsdrag utmärker dem. I de fall där en klinik har flera kryss 
för ett karaktärsdrag har man antingen flera verksamheter som tar sig olika 
uttryck eller så får karaktärsdraget olika betydelse beroende på hur man 
resonerar. 
 

Tabell 4: Sammanställning Rekonstruktionscentrum 

OGRIPBARHET HETEROGENITET OSEPARERBARHET FÖRGÄNGLIGHET 
KLINIK KLASSIFICERING 

Hög ↔ Låg Stor ↔ Liten Hög ↔ Låg Hög ↔ Låg 

Käke Människobearbetande   x  x x x   x  x 

Hand- och 

plastik-

kirurgi 

Människobearbetande 

Mentalt stimulerande 

Informationsbearbetande 

x   x   x   x x  

Ortopedi 
Människobearbetande 

Mentalt stimulerande 
 x x  x  x  x   x 

ÖNH Människobearbetande  x  x   x     x 

Neuro 

Människobearbetande 

Mentalt stimulerande 

Informationsbearbetande 

x   x   x x  x   

Ögon 
Människobearbetande 

Mentalt stimulerande 
  x  x  x    x  

 
De olika klinikerna som sorterar under Rekonstruktionscentrum skiljer sig 
som vi har sett mycket åt vad avser inbördes komplexitet. För samtliga 
kliniker gäller att den primära verksamheten är människobearbetande, att 
behandla olika typer av sjukdomstillstånd hos en patient. Detta bygger på en 
fysisk kontakt mellan tjänsteleverantör och patienten som är föremålet för 
tjänsten varför produktion och konsumtion av tjänsten sker simultant. Hand- 
och plastikkirurgiska kliniken samt Neurokliniken har verksamhet med flest 
olika inriktningar och de uppvisar också en hög grad av de olika 
karaktärsdragen. Vi har i tidigare kapitel diskuterat tjänsters komplexitet och 
kommit fram till att ju tydligare dessa drag framträder desto mer komplex är 
tjänsten. Karaktärsdragen som mest påverkar tjänstens komplexitet, 
ogripbarhet och heterogenitet, är starkt framträdande hos dessa två kliniker. 
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De kan därför hävdas erbjuda mycket komplexa tjänster. Resterande fyra 
enheter är inte lika komplexa som dessa, de har färre inriktningar och är 
lättare att kvantifiera än de två förstnämnda. 
 
Inom Rek.C finns det alltså en spridning i komplexitet mellan klinikerna, allt 
ifrån mycket komplexa till mindre komplexa. Trots att flera av enheterna 
inte är överväldigande komplexa gör denna spridning den samlade tjänsten 
ifrån Rek.C svårgripbar. Blotta mängden sjukdomsgrupper som behandlas 
och den höga specialiseringsgraden som krävs för flera av dem gör det svårt 
att tydligt definiera vad Rek.C ägnar sig åt. Vi anser därför att 
Rekonstruktionscentrum som helhet kan hävdas vara en mycket komplex 
enhet. 

6.1.2 Relationen HSN - BKC 
Liksom Rekonstruktionscentrum innefattar även Barn- och kvinnocentrum 
ett antal underavdelningar och detta måste vi bestämma hur vi förhåller oss 
till. Vi väljer att vara konsekventa i vårt resonemang och ser även här 
tjänsten som BKC:s samlade tjänst. Barn- och ungdomsmedicin respektive 
Kvinnocentrum har båda var sitt åtagande men kontraktet i sin helhet är 
skrivet mellan HSN och BKC. 

Barn- och ungdomsmedicin 
Barnmedicinen är som ett litet sjukhus i sjukhuset och verksamheten 
innefattar väldigt mycket. I avtalet med Hälso- och Sjukvårdsnämnden 
specificeras vilka sjukdomsgrupper som åtagandet i huvudsak omfattar och 
det är det närmsta en tjänstebeskrivning som finns för området, medicinskt 
program saknas. 
 
Verksamheten är framför allt människobearbetande när det handlar om att 
behandla olika sjukdomar och till viss del även mentalstimulerande för t ex 
barnpsykologi, lekterapi och skola. Tjänsten blir mycket svårgripbar i och 
med att den innefattar så många olika saker och att detta bara finns löst 
specificerat. Det gör också att det blir svårt att mäta resultatet. Tjänsten är 
olika heterogen inbördes; förebyggande verksamhet är relativt 
standardiserad och därför inte speciellt olika mellan tillfällen och vem som 
utför den; behandling däremot kan skilja sig mer åt och skräddarsys mer 
efter läkarens omdöme. Då enheten ansvarar för barns hälsa i Östergötland 
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generellt så är det svårt att mäta tjänstekvalitet vid ett enstaka 
behandlingstillfälle. En stor del av barns ohälsa är beroende på livsstil vilket 
innebär att individen till stor del påverkar sin egen hälsa. Detta medför att 
utifrån barn- och ungdomsmedicinsk verksamhet som helhet så är tjänstens 
produktion och konsumtion separerbar. Detta i den mening att 
tjänstekvaliteten inte helt avgörs vid tjänsteleverans och inte heller i det 
avseendet att läkaren själv påverkar kvaliteten. Själva behandlingen kan man 
dock inte separera produktion och konsumtion för. Tjänsten är förgänglig i 
det avseendet att man inte kan lagra tjänsten, möjligtvis med undantag för de 
delar av verksamheten som har ett förebyggande syfte och där man kan lagra 
materialet som används; t ex hälsoinformation. I de fall där det finns en 
vårdkö blir förgängligheten mindre relevant som vi har diskuterat även 
tidigare.  

Kvinnocentrum 
Till största delen är kvinnoklinikens tjänster människobearbetande och 
mentalstimulerande. Vården runt och i samband med förlossning inbegriper 
fysiskt patienten och vid samtal om graviditeten även patientens sinne. 
Gynekologin innefattar också båda typerna, behandling av gynekologiska 
sjukdomar är människobearbetande och rådgivning är mentalstimulerande. 
Vården runt en förlossning är relativt standardiserad vilket gör att den inte är 
så ogripbar, även resultatet av denna verksamhet är påtagligt och lätt att 
mäta; spädbarn närmare bestämt. Även inom den gynekologiska vården 
återfinns en stor del av verksamheten inom någon slags standardiserad ram, 
framför allt vad avser rådgivning. Däremot blir det svårgripbart vad 
resultatet av verksamheterna med preventiva och rådgivande syften blir. Det 
är svårt att säga vilka resultat som går att hänföra till tjänsten och även hur 
man skall mäta det. Samtidigt ställer många av de tjänster som erbjuds stora 
krav på tjänsteleverantörens omdöme. Vårdgivaren måste bemöta 
vårdtagaren mycket professionellt och använda sitt omdöme för att förstå 
den individuella patientens behov. Detta blir speciellt tydligt i den 
gynekologiska vården och vid rådgivning; här skräddarsys tjänsten i stor 
utsträckning. Tjänsterna runt den gravida kvinnan är inte lika skräddarsydda, 
även om personalens omdöme är viktigt vid förlossningen och om eventuella 
komplikationer uppstår. 
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Heterogeniteten avser att tjänsten aldrig är samma från ett 
produktionstillfälle till ett annat eftersom den är en erfarenhet. Vad gäller 
kvinnoklinikens verksamhet varierar detta, de områden som är mer 
standardiserade såsom förlossning är inte så heterogena mellan olika 
tjänsteleveranser. Även den preventiva och rådgivande verksamheten är 
relativt homogen i hur den erbjuds. I den meningen att personalens 
bemötande av patienten är viktigt kan dock tjänsterna hävdas vara 
heterogena men för t ex förlossning påverkar det mer patientens upplevelse 
runt omkring än själva tjänsten.  
 
Eftersom patienten fysiskt är en del av tjänsteleveransen sker produktionen 
och konsumtionen av tjänsten sker simultant. Detta gäller även för de 
rådgivande verksamheterna, som snarare är mentalstimulerande, då 
vårdtagaren även där konkret är en del av tjänsteleveransen. Verksamheten 
inom kvinnokliniken har inte en förgänglig output i betydelsen att tillfället 
att få tjänsten utförd går förlorat. Man kan inte lagra tjänsten i meningen att 
man kan utföra t ex en förlossning i förväg. Däremot kan man avvakta med 
att utföra den. Att en gravid mamma har falska värkar och inte föder idag 
innebär inte att hon förvägras en förlossning imorgon. 
 
Efterfrågan på kvinnoklinikens tjänster går inte att påverka i någon större 
utsträckning och fluktuerar över tiden. Detta eventuellt med undantag för 
preventiv verksamhet där efterfrågan inte är styrande utan utbudet framför 
allt är ett uttryck för prioritering. Denna verksamhet kan också antas påverka 
efterfrågan på övriga tjänster. Utbud och efterfrågan möts i regel för 
förlossningsverksamheten; däremot inte vad avser andra tjänster inom 
kvinnokliniken där det ofta finns vårdköer. 

Tjänstekomplexitet för Barn- och kvinnocentrum 

Barn- och kvinnocentrum utgörs av två kliniker som sinsemellan har lite 
olika komplexitet. I tabellen nedan sammanställs övergripande resultatet av 
analysen för enheterna. Där två kryss förekommer har våra resonemang lett 
till att vi har förstått tjänsten på flera sätt alternativt att den kan innefatta 
olika delar som tar sig olika uttryck. 
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Tabell 5: Sammanställning Barn- och kvinnocentrum 

OGRIPBARHET HETEROGENITET OSEPARERBARHET FÖRGÄNGLIGHET 
KLINIK KLASSIFICERING 

Hög ↔ Låg Stor ↔ Liten Hög ↔ Låg Hög ↔ Låg 

Barn- och 

ungdoms-

medicin 

Människobearbetande 

Mentalt stimulerande 
x   x  x  x   x  

Kvinno-

kliniken 

Människobearbetande 

Mentalt stimulerande 
 x   x x x    x  

 
Barn- och ungdomsmedicin är den mest komplicerade delen av BKC. 
Verksamheten omfattar väldigt mycket vilket i sig gör den komplex, att det 
sedan också saknas medicinskt program och andra beskrivande dokument 
gör tjänsten än mer komplex. Kvinnokliniken har en lägre komplexitet, dels 
är framför allt vårdkedjan kring den gravida kvinnan relativt okomplex och 
dels finns det mycket material om kvinnosjukvården vilket gör den enklare 
att begripa. Vårt samlade intryck av BKC är att enheten trots allt är ganska 
komplex, framför allt i och med att den består av två kliniker och att barn- 
och ungdomsdelen är så svårhanterlig. 

6.1.3 Relationen HSN - Specialistläkarna 
Till skillnad ifrån de andra relationer som vi har undersökt har vårdgivaren 
Specialistläkarna endast en sjukdomsgrupp man jobbar med, psykisk ohälsa.  
 
Psykiatriska tjänster är framför allt mentalt stimulerande; vårdgivaren och 
vårdtagaren träffas visserligen fysiskt men tjänsten riktas framför allt mot 
patientens sinne. Utbildningen mot primärvården som ingår i tjänsten är 
både mentalt stimulerande och informationsbearbetande. Psykiatri är en 
ogripbar tjänst som t ex är väldigt svår att mäta, testa eller verifiera före 
försäljning. De tillstånd som psykiatri riktar sig mot återfinns i patientens 
sinne och är i sig svåra att förstå varför även behandlingen blir ogripbar. För 
denna typ av tjänst blir det också svårt att definiera kvalitet efter resultatet av 
tjänsten till stor del är beroende av patientens reaktion på behandlingen. 
Vårdgivarens omdöme blir mycket viktigt för denna tjänst och behandlingen 
skräddarsys i hög grad efter den enskilde patientens behov. Tjänsterna som 
levereras kan även ses som heterogena ur den aspekt att varje 
behandlingstillfälle är unikt. Det är omöjligt att kopiera exakt samma tjänst 
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från ett tillfälle till ett annat. Vilken tjänst som levereras beror dels på 
kompetens och personlighet hos utföraren, men även på kundens behov och 
uppfattning av den tjänst som levereras. I tjänsten ingår också utbildning 
mot primärvården och denna utbildning kan tänkas vara lite mindre ogripbar 
än den psykiatriska behandlingen och mer standardiserad. Utbildningen är 
inte heller i samma utsträckning heterogen. 
 
Det är också svårt att separera produktion och konsumtion av tjänsten 
psykiatri. Patienten träffar personligen vårdgivaren för behandling. Även i 
potentiella fall där en vårdgivare och vårdtagare samtalar över telefon är 
tjänsten oseparerbar. Man skulle visserligen kunna föreställa sig att en 
patient skriver brev för att fråga eller berätta något och att ett svar som 
kommer brevledes inte läses samma ögonblick som det skrivs. Detta skulle 
dock vara så sällsynt att det inte påverkar vår bedömning. Utbildningsdelen 
av tjänsten kan hävdas vara mindre oseparerbar i den meningen det finns 
möjlighet att förbereda undervisningsmaterial i förväg och så vidare. 
 
Ett avbokat kundbesök som inte fylls upp av en annan kund kan betecknas 
som en förlorad möjlighet, tjänsten är med andra ord förgänglig. Ur 
konsumentens synvinkel finns visserligen en möjlighet att boka in en ny tid 
men ur producentens synvinkel är tid pengar och varje timme som inte 
utnyttjas får räknas som försummad tid.  

Tjänstekomplexitet Specialistläkarna 

Tabell 6: Sammanställning Specialistläkarna 

OGRIPBARHET HETEROGENITET OSEPARERBARHET FÖRGÄNGLIGHET 
KLINIK KLASSIFICERING 

Hög ↔ Låg Stor ↔ Liten Hög ↔ Låg Hög ↔ Låg 

Specialist-

läkarna 

Mentalt stimulerande 

Informationsbearbetande 
x  x x  x x x  x   

 
Den psykiatriska verksamheten är väldigt komplex, tjänsten som helhet 
minskar dock i komplexitetsgrad i och med att utbildningsdelen mot 
primärvården är mindre komplex. Vi bedömer dock att psykiatrin är den 
viktigare delen av verksamheten och att tjänsten därför trots allt kan hävdas 
vara komplex. Specialistläkarnas vårdåtagande är komplext i det avseende 
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att tjänsten är komplex men det blir ändå hanterbart i och med att det bara är 
just en tjänst man arbetar med.  

6.1.4 Utökad diskussion om tjänstekomplexitet 
Diskussionen ovan kring de olika tjänsterna har visat att det inte är enkelt att 
avgöra komplexiteten hos en tjänstetransaktion. Av de relationer som vi har 
undersökt är det bara Specialistläkarna som har jobbat med endast en tjänst 
och även i det fallet jobbar man med både behandling och utbildning inom 
psykiatrin. Vi har också sett att hos en enhet som erbjuder ett flertal tjänster, 
som t ex Rekonstruktionscentrum, så ökar komplexiteten drastiskt. Vissa av 
de tjänster man erbjuder är förvisso inte så komplexa men kombinationen av 
flera tjänster med olika komplexitetsgrad gör att relationen blir svårhanterlig. 
På ett mer allmänt plan kan man utifrån detta hävda att man för att förstå en 
tjänsts komplexitet även måste se till vad som finns runt tjänsten man 
undersöker. Den kan som i fallet ovan vara en del av ett större 
tjänsteerbjudande. 
 
Låt oss nu göra ett försök att sätta de tjänster vi har analyserat i förhållande 
till varandra. De mest avancerade tjänsterna inom Rek.C och 
Specialistläkarna kan hävdas vara lika komplexa. Kanske är till och med 
Specialistläkarnas psykiatri den individuellt allra mest komplexa tjänsten i 
och med att den uteslutande rör sig på ett ickefysiskt och ogripbart plan. Om 
inte Rekonstruktionscentrums komplexa kliniker är mest komplexa just för 
att de är både människobearbetande, mentalstimulerande och 
informationsbearbetande. Oavsett vilken tjänst som individuellt är mest 
komplex anser vi att sett som ett samlat erbjudande blir Rek.C trots allt mest 
komplex. Detta trots att den innefattar även tjänster som är mindre 
komplexa; dess komplexitet ligger mycket just i den stora spridningen. Barn- 
och kvinnocentrum uppvisar i vår mening en något lägre komplexitet än de 
båda andra. Man har förvisso fler verksamheter än Specialistläkarna men vi 
anser ändå att de är lite lättare att definiera. Mycket av den komplexitet som 
finns inom Barn- och ungdomsmedicin, BKC:s mest komplexa avdelning, 
kan också hänföras till att arbetet med tjänstespecificerande dokument där 
inte är mer än påbörjat. När ett medicinskt program finns för avdelningen 
och uppdragsbeskrivningar etc är klara kommer den sannolikt att vara lättare 
att definiera. För att åskådliggöra graderingen av de olika tjänsternas 
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komplexitet har vi placerat in dem på en skala över tjänstekomplexitet, se 
Figur 8. 
 

 
Figur 8: Gradering av de olika tjänsternas komplexitet 

Varje område där man försöker avgöra komplexiteten hos en tjänst måste 
också ses i sitt sammanhang. Det finns i allmänhet saker i omgivningen som 
påverkar allt ifrån tjänstens innehåll, dess upplägg och dess komplexitet. 
Sjukvården, som är det empiriska område vi har valt att undersöka för att 
förstå tjänstekomplexitet i relation till kontraktsstyrning, erbjuder också ett 
antal faktorer som påverkar detta. Bristen på ekonomiska medel inom 
sjukvård leder t ex till att man i allmänhet inte kan tillfredsställa det totala 
vårdbehovet hos befolkningen utan tvingas till prioriteringar. En konsekvens 
av detta är att ett tjänstekaraktärsdrag som tjänstens förgänglighet inte i så 
hög grad påverkar dess komplexitet eftersom att det ofta finns en kö med 
patienter. Dessutom är de tjänster som sjukvården erbjuder personalintensiva 
och ofta riktade till enskilda patienter. Det är inte som i flygbranschen där en 
flygning innebär en jättestor sunk cost, de stora kostnaderna är i sjukvården 
istället rörliga vilket också gör att tjänstens förgänglighet blir av mindre 
betydelse. Man kan också resonera kring tjänstens förgänglighet vad avser 
resultatet av den. Resultatet av många av de tjänster som vi har undersökt 
blir att hälsan förbättras och dessa erfarenheter upplevs sannolikt inte som 
förgängliga.  
 
En ytterligare faktor som påverkar analysen när det är sjukvård som 
diskuteras har med ansvar att göra. Sveriges olika landsting bär ansvaret för 
hälsan hos länets medborgare. I vår analys blir detta en faktor som vi måste 
ta hänsyn till. Skillnaden blir främst tydlig när det gäller skillnaden mellan 
de interna enheterna och den externt kontrakterade enheten. För en 
verksamhet man har valt att upphandla kan man specificera att den 
kontrakterade enheten skall ta hand om ett visst antal patienter. Landstinget 
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bär förvisso ändå det yttersta ansvaret för den sjukdomsgruppen men kan 
inte förändra kravet för den specifika enheten med mindre än att förhandla 
om kontraktet. För en enhet som är landstingsintern blir det dock i princip så 
att ansvaret fördelas ner till enheten. BKC övertar t ex ansvaret för barnens 
hälsa varför det blir svårt att definiera t ex hur många patienter man skall ta 
emot. Man kan försöka förutsäga behovet och göra prioriteringar med vissa 
målvärden; men med ansvaret kommer också krav på att hantera oväntade 
förändringar i behovet. Detta gör att det blir svårare att definiera och 
kvantifiera åtagandet för interna enheter. I krissituationer där man måste ta 
emot fler patienter än man hade trott skjuter säkert staten till extra pengar 
men svårigheten kvarstår ändå. Om hänsyn tas till denna faktor tänker vi oss 
att graderingen istället ser ut ungefär enligt Figur 9. 
 

 
Figur 9: Modifierad gradering av tjänsternas komplexitet 

Förändringen blir en uppskattning och det är svårt att säga exakt hur stor den 
blir. Huruvida BKC eller Specialistläkarna är mest komplex är kanske inte 
heller så viktigt, det avgörande är att de ligger varandra väldigt nära i 
komplexitet när man tar hänsyn till alla faktorer.  
 
Under analysen av det empiriska materialet har det visat sig att de enheter 
som vi har undersökt inte har legat så långt ifrån varandra vad avser 
tjänstekomplexitet. När vi påbörjade arbetet trodde vi både att ordningen 
skulle ha vara en annan och att skillnaden skulle ha varit större. Vi trodde att 
Rekonstruktionscentrum skulle vara den minst komplexa tjänsten, BKC där 
näst och Specialistläkarna mest komplex. Istället har det visat sig vara nästan 
tvärt om och vi har fått revidera vår uppfattning. En viktig slutsats kan dras 
av detta: att bedöma komplexiteten hos komplexa tjänster är mycket svårt 
eftersom att väldigt många faktorer påverkar.  
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6.2 Kontraktsstyrning 
I detta avsnitt analyseras styrningen av de tre relationerna vi har undersökt. 
Vi inleder med en diskussion kring Hälso- och sjukvårdsnämndens behov av 
att styra relationerna samt vilken styrstruktur som de tre relationerna agerar i 
med avseende på marknad, hierarki eller hybrid. Därefter analyseras för 
respektive relation kontraktet som styrmedel samt övriga väsentliga 
styrvariabler. 

6.2.1 Behov av kontraktsstyrning 
Utifrån vårt teoretiska resonemang har det framgått att det råder 
informationsasymmetri mellan köpare och leverantör av en tjänst. Agenten, i 
vårt fall de tre undersökta enheterna, besitter ett informationsövertag 
gentemot principalen, det vill säga Hälso- och sjukvårdsnämnden. Med 
utgångspunkten att människan är opportunistisk och att det därmed finns en 
risk att enheterna nyttjar sitt informationsövertag för egen vinning så är det 
naturligt att HSN önskar gardera sig mot detta. 
 
Då landstinget är ytterst ansvarigt för hälso- och sjukvård i Östergötland 
uppstår naturligt ett väldigt starkt behov av att alla tjänster, oavsett om de 
tillhandahålls av landstinget eller köps in av en extern leverantör, håller en 
väldigt hög kvalitet gentemot medborgarna. Internt måste landstinget 
självklart räkna med den enskilda individens opportunism och därmed 
genom en effektiv styrning försöka få alla medarbetare att sträva mot 
gemensamt uppsatta mål. Behovet av styrning är därmed stort, men vi ser 
inga självklara argument för just kontraktsstyrning, utan mer ett generellt 
behov av styrning. Kontrakt är sedan en av de styrmetoder som finns 
tillhanda för att söka styra den interna organisationen.  
 
Externt däremot är kontraktet det enda medlet som ger köparen någon slags 
garanti att leverantören kommer att kommer att agera enligt 
överenskommelse. Kontraktet spelar här en avgörande roll som 
grundläggande skyddsnät för att Hälso- och Sjukvårdsnämnden över huvud 
taget ska våga köpa in tjänster av privata entreprenörer. Behovet av 
kontraktsstyrning av externa tjänsteleverantörer tror vi således främst är 
grundat i behovet av att reducera framtida risker och på så sätt skydda 
landstingets egna intressen.  
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6.2.2 Styrstruktur 
Vi har nu konstaterat att det finns ett starkt behov från landstingets sida av 
att styra både interna och externa tjänsteleverantörer. Gällande val av 
styrstruktur tror vi att situationen  är väldigt speciell för landstinget om man 
jämför med en privat aktör.  
 
Enligt transaktionskostnadsteorin beror valet av huruvida en organisation 
bör utföra en tjänst inom den egna organisationen, köpa in den från 
marknaden eller samarbeta med en extern leverantör på vilket alternativ som 
förorsakar lägst totala kostnader. De kostnader som tas i beaktning är här 
produktionskostnaderna samt de transaktionskostnader som uppstår vid 
uppsökande av en bra partner, utformande av ett effektivt kontrakt samt 
kontroll av transaktionen.  
 
Kontexten för landstinget i Östergötland är dock oerhört komplicerad och 
det vore att förenkla verkligheten att utgå från att beslutet om huruvida en 
tjänst skall köpas in eller produceras internt enbart är baserat på rationella 
ekonomiska beslut. Istället visar vår studie på att det framförallt är den 
politiska styrningen som är avgörande. De sittande politikernas inställning 
till privatisering får genomslag på hur stor del av sjukvården som sköts av 
den offentliga sektorn respektive av privata entreprenörer. Viktigt i detta 
sammanhang är att skilja beställar- utförarmodellen från diskussionen om 
privatisering. Beställar-utförarmodellen används i allra högsta grad inom 
landstinget Östergötland, både för interna och externa avtal. Avtal är genom 
denna modell ett väldigt viktigt styrmedel och används för att styra både 
interna och externa relationer. Syftet med beställar-utförarmodellen var 
ursprungligen att tydliggöra det politiska budskapet, förtydliga åtagandet 
samt öka effektiviteten. Den önskade effekten av förbättrad effektivitet 
genom ökad konkurrens var tyvärr enbart önsketänkande då det visade sig 
att detta inte är en konkurrensutsatt marknad. Förutom den politiska 
styrningen som förklaringsvariabel så är således även bristen på konkurrens 
en viktig aspekt som påverkar privatiseringsgraden inom sjukvården. 
 
Sammanfattningsvis gäller alltså att beställar-utförarmodellen infördes 
främst för att förbättra kommunikation och planering samt för att separera 
politikernas roll som företrädare för befolkningen från rollen som producent 
av tjänsterna. Hur stor andel av kontrakten som är privata respektive 
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offentliga beror primärt på de politiska företrädarna och sekundärt på 
ekonomiska argument. Transaktionskostnadsteorin kan därmed enbart 
användas delvis för att förstå sig på varför Landstinget i Östergötland 
använder sig av beställar- utförarmodellen samt varför landstinget väljer att 
upphandla vissa tjänster.  
 
Figur 2: Styrningsmekanismer och kontrakttyp kan med fördel användas för 
att förstå gällande styrstrukturer för respektive relation. Två av relationerna, 
HSN - Rek.C samt HSN - BKC är interna vilket enligt Williamsons (1985) 
resonemang benämns ligga i den hierarkiska styrstrukturen. Enligt modellen 
är denna styrstruktur att föredra vid komplexa transaktioner då kulturen har 
större inverkan på styrningen än kontraktet. Den externa relationen, HSN - 
Specialistläkarna, är enligt modellens benämning en hybridrelation där 
kontraktet omöjligtvis, på grund av den långsiktiga relationen samt den 
komplexa tjänsten, kan täcka in alla framtida osäkerheter. Kontraktet måste 
då kompletteras med en flexibel lösning. Att relationen HSN - 
Specialistläkarna inte kan anses ligga inom marknaden är för att den 
komplexa tjänsten omöjliggör att transaktionen beskrivs i detalj i kontraktet. 
Bristen på konkurrenter gör även till att tjänsten blir väldigt svår att värdera 
och marknadsvärde är ett krav för att en transaktion skall anses ha skett på 
marknaden.  

6.2.3 Kontrakten som styrmedel 

Relationen HSN – Rek.C 

Rekonstruktionscentrum är indelat i de sex underavdelningarna; käke, hand- 
& plastkirurgi, ortopedi, ÖNH, neuro samt ögon. Det finns 
åtagandebeskrivningar för alla avdelningarna i varierande kvalitet samt en 
gemensam uppföljningsbilaga där långsiktiga mål bryts ner i delmål med 
klara målvärden och information om var man ligger i dagsläget. 
Uppföljningsbilagan är under utveckling och information om alla 
kvantitativa mål för de långsiktiga målen finns ej i dagsläget utan förväntas 
bli klart under 2005. 
 
Kontraktets syfte 
Då Rek.C är en intern enhet så försvinner genast det juridiska syftet med att 
upprätta ett kontrakt mellan parterna. Syftet stämmer snarare överens med 
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Salbus påstående (1997) om att koordination och kontroll är de två primära 
funktionerna med ett kontrakt förutom juridiska anledningar. Det främsta 
syftet enligt respondenterna var att förtydliga uppdraget och målen, att sätta 
ner foten i vad som faktiskt gäller för enheten.  
 
Ekonomiska incitament 
Det finns väldigt specificerade mål uttryckt i olika målvärden för vissa av 
avdelningarna. Ögon tycks enligt vår uppfattning ha kommit längst i 
processen att uttrycka verksamheten i kvantifierbara mål. Vissa av enheterna 
är enbart i början av denna process och de långsiktiga målen har här inte 
brutits ner längre än till relativt abstrakta delmål. Kvantitativa målvärden 
och information om nuläget saknas i många fall helt.  
 
Även om det i vissa fall finns tydliga målvärden så finns det inga 
ekonomiska incitament för att få avdelningarna att sträva mot eller 
överskrida detta målvärde för att öka tjänstens kvalitet eller för att öka 
antalet behandlade patienter. Man kan dock även välja att se de resurser 
avdelningen har till förfogande som ekonomiskt incitament till att utföra de 
tjänster man avtalat om, dvs. som betalning för de tjänster som levereras. På 
grund av hälso- och sjukvårdens bristande resurser så är det dock omöjligt 
för Rekonstruktionscentrum att täcka hela samhällets efterfrågan på dess 
tjänster utan måste snarare anpassa sig efter den budget som man blir 
tilldelad.  
 
Utvecklingsincitament 
Det enda incitamentet för att utveckla verksamheten är de alltmer 
krympande resurserna inom sjukvården. Rek.C tvingas precis som många 
andra avdelningar att effektivisera verksamheten för att nå upp till uppsatta 
mål. Klarar man inte periodens budget följer underskottet med till nästa år 
vilket medför att det blir ännu svårare att nå upp till den periods budget. Det 
finns dock inga ingenting i avtalet om att eventuella effektiviseringar av 
verksamheten lönar sig för enheten annat än just i relation till årets budget. 
Viktigt är här att skilja utvecklingsincitament från krav på utveckling. Det 
finns i avtalet krav på vissa saker som avdelningarna ska förbättra under året, 
men då detta är explicit uttryckt i kontraktet så vill vi snarare argumentera 
för att detta är en av de tjänster som avdelningen kontrakterats att leverera.  
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Relationen HSN-BKC 

BKC är indelat i kvinnocentrum samt barn- och ungdomsmedicin. Det är 
ganska svårt att analysera kontraktet för denna enhet då det är under 
utveckling. För barn- och ungdomsmedicin finns enbart en 
åtagandebeskrivning för närvarande, ett komplett barnkontrakt med 
uppdragsbeskrivning beräknas bli klart först under år 2006. Även 
uppdragsbeskrivningen för kvinnocentrum är för tillfället under utveckling. 
Då det inte finns några färdigutvecklade uppdragsbeskrivningar så är även 
uppföljningsbilagan ofullständig.  
 
Kontraktets syfte 
Även BKC är en intern enhet vilket precis som för REK.C medför att 
kontraktet inte innehåller några juridiska incitament. Syftet är således att 
kontraktet skall utgöra ett internt styrningsverktyg samt klargöra för båda 
parter i relationen vad som gäller. 
 
Ekonomiska incitament 
Ekonomiska incitament finns enligt teorin i kontraktet främst för att stödja 
motivation samt prestation och värdeskapande i samarbetet. Kontrakt som 
styrmedel är relativt nytt för BKC och därmed enbart i inledningsskedet. 
Processen med att ta fram kvantitativa målvärden har således inte kommit 
lika långt som för Rekonstruktionscentrum. Inte heller detta kontrakt tar upp 
några konsekvenser som motiverar avdelningen till att prestera så bra eller så 
många patienter som möjligt. För BKC, precis som för Rek.C, gäller att 
avdelningen då avtalet skrivs får anpassa verksamheten till den budget som 
tilldelas avdelningen. Dessa pengar kan således ses som betalning och 
därmed även ett ekonomiskt incitament till att utföra de tjänsterna enligt 
avtalet.  
 
Utvecklingsincitament 
Utvecklingsincitamenten skall enligt Pruth (2002) motivera anpassning och 
utveckling av verksamheten efter rådande förändringar. BKC får så lite 
ekonomiska medel för att driva verksamheten att de därigenom snarare 
tvingas att anpassa och utveckla verksamheten än motiveras till det, de 
begränsade resurserna kan därför ses som utvecklingsincitament. BKC är 
närmast tvingade att effektivisera verksamheten för att ha en möjlighet att nå 
upp till det fastställda åtagandet. Vi har dock inte funnit några tendenser till 
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att det skulle finnas något belöningssystem eller positiva incitament att söka 
utveckla verksamheten i kontraktet förutom det faktum att eventuellt 
överskott i periodens budget förs över till nästa avtalsperiod.  

Relationen HSN-Specialistläkarna 

Den styrstruktur som används utifrån Ménards (2000) definition är 
Neoclassical contract law. Denna styrstruktur skall enligt författaren kunna 
hantera en stor osäkerhetsgrad och komplexitet utan stöd av den egna 
kulturen samt de styrelementen som hade varit aktuella vid intern 
kontraktering.  
 
Kontraktets syfte 
Syftet stämmer väl in på Pruths teori (2002) att kontraktets roll som 
kommunikationsmedel är väldigt viktig. Även om det inte står uttryckligen i 
kontraktet så menar vi att ett annat syfte är koordination och kontroll av 
verksamheten (Salbu, 1997) samt att reducera osäkerhet och risker (Pruth, 
2002). Detta stöder vi på att det i kontraktet finns ett antal juridiska klausuler 
vilka skyddar mot konflikter och oförutsedda händelser. Det finns även ett 
antal klausuler vilka styr hur verksamheten bedrivs; såsom 
tillgänglighetskrav, uppföljning och kvalitetskriterier.  
 
Juridiska incitament 
Juridiska incitament beskriver Pruth som ett grundläggande skyddsnät för 
egna intressen och dessa finns alltid med i ett avtal med en extern part för att 
ett samarbete överhuvudtaget skall våga ingås. I avtalet mellan 
Specialistläkarna – HSN återfinns många av de klausuler som Nysten-
Haarala (ur Pruth, 2002) menar är vanliga i långsiktiga relationer såsom 
omförhandlingsklausul, tvistklausul, force majeure samt hävande av avtal. 
 
De juridiska incitamenten som ska finnas som skyddsnät för båda parter i en 
relation verkar enligt Erikssons mening inte vara något egentligt skydd för 
Specialistläkarna. En förklaring vi anser vara realistisk är att juridiska 
incitament, precis som Macaulay (1963) hävdar, är alldeles för kostsamma 
för att nyttjas i normala fall. Detta argument påverkar dock säkerligen båda 
parter, även om HSN i jämförelse med Specialistläkarna har mer resurser att 
röra sig med. En troligare förklaring är att Specialistläkarna får anpassa sig 
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efter landstingets vilja oavsett vad som står i kontraktet på grund av sitt stora 
beroende av landstinget.  
 
Ekonomiska incitament 
I gällande kontrakt råder enligt insamlad empiri en tydlig brist på 
ekonomiska incitament. Enligt Pruth (2002) är de ekonomiska incitamenten 
till för att motivera värdeskapande samt för att rättvist fördela det mervärde 
som uppstår på grund av samarbetet. Detta argument anser vi är svårt att 
applicera i detta sammanhang då mervärdet i relationen uttryckt i ekonomisk 
förtjänst är väldigt svårt att definiera och värdera i kombination med 
faktumet att det genom lagstiftning råder en monopolställning för landstinget. 
I brist på alternativa samarbetsparter hamnar Specialistläkarna därför i en 
beroendeställning till landstinget och det finns ingen alternativ 
uppdragsgivare att jämföra eventuellt mervärde med. Specialistläkarna är 
dock implicit genom kontraktet motiverade att nå upp till överenskomna mål 
för att överhuvudtaget bli påtänkt av landstinget för framtida samarbete. I 
kontraktet är det avtalat hur många patienter som skall behandlas under 
perioden samt vilken grupp av människor. Att prestera mer än vad som står i 
överenskommelsen vore dock en ekonomisk förlust och är därför inte troligt. 
Specialistläkarna är inte den enda enhet som arbetar med psykisk ohälsa 
inom landstinget och har därför till skillnad mot BKC och Rek.C inte 
delegerats ansvaret för alla människors psykologiska hälsa i Östergötland. 
Detta ansvar tillsammans med uppgiften att prioritera resurser ligger 
fortfarande helt på landstinget vilket underlättar kvantifiering av kontraktet. 
Den flexibilitet för oförutsedda behov som  landstingen behöver ha behöver 
således inte bakas in i kontraktet med Specialistläkarna utan kan skötas av 
interna enheter som arbetar med psykologisk ohälsa. 
 
Utvecklingsincitament 
Incitament till att utveckla verksamheten finns i form av att eventuell 
förtjänst vid effektivisering tillfaller Specialistläkarna. En negativ faktor är 
dock lagen om offentlig upphandling. Anledningen är att företag inte vill 
riskera att binda upp sig vid en kostnad utan att vara säkra på att aktuellt 
kontrakt förlängs och därmed att investeringen genererar intäkter. VD:n 
uttryckte detta dilemma enligt följande: ”Våra investeringar styrs ju lite av 
det här med avskrivningar. Vi ser till att inte gå in i en stor investering ett år 
innan ett avtal löper ut. Går vi in i någonting så vill vi ju ha en möjlighet att 
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ha en framförhållning på minst tre år.”  Det finns således enbart motivation 
till att investera och förändra verksamheten i början av ett avtal. 

Utökad diskussion om kontrakt som styrmedel 

Enligt Pruth (2002) bör ett kontrakt innehålla en balans av juridiska-, 
ekonomiska-, samt utvecklingsincitament för att nå högsta tänkbara 
effektivitet som styrmedel. Enligt vår teoretiska diskussion är det även 
väldigt viktigt att köparens åtagande är lika stort som leverantörens i 
modellen om transaktionseffektivitet, respektive sida om fördelningslinjen 
bör således vara lika stora. (se Figur 3)  
 
Då BKC och Rek.C är interna enheter behövs inga juridiska incitament, 
kontraktet mellan Specialistläkarna och HSN är således det enda som 
innehåller sådana. De juridiska incitamenten i denna relation upplevs av 
Specialistläkarna mer som en formalitet eftersom man upplever att 
landstinget är den starka parten i relationen och gör som det vill oavsett vad 
som står i avtalet.  
 
Mätbara målvärden återfinns mer eller mindre för alla relationerna. Att inte 
nå upp till uppsatta mål innebär en risk att ansvarig chef blir omplacerad i de 
interna enheterna och att privata entreprenörer riskerar att bli av med 
samarbetet. Incitament att nå upp till målen finns således indirekt även om 
det inte finns med explicit i avtalet. Det finns däremot inga incitament i 
något av kontrakten som motiverar enheterna att överskrida uppsatta 
målvärden. För Specialistläkarna finns det snarare ekonomiska incitament 
för att inte överskrida avtalad kvantitet då detta innebär ökade kostnader för 
enheten.  
 
Utvecklingsincitament saknas även de i avtalen. Indirekt är enheterna 
motiverade att effektivisera verksamheten för att klara uppsatta 
besparingskrav samt att eventuella förtjänster tillfaller verksamheten, för 
interna enheter som extra medel vid nästa års budget och för externa enheter 
som vinst.  
 
Applicerar vi denna diskussion på modellen om transaktionseffektivitet ser 
vi att det i verkligheten inte är jämvikt mellan köparens och säljarens 
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åtagande samt att alla incitament inte finns med i alla av relationerna. Figur 
10 illustrerar kontraktspyramiden för de interna enheterna. 
 

 
Figur 10: Transaktionseffektivitet för BKC och Rek.C 

De juridiska incitamenten för BKC och Rek.C finns inte i kontrakten 
eftersom de helt enkelt inte behövs då det är interna enheter.  
 
Ekonomiska incitament kan ses som de resurser avdelningarna har till 
förfogande. Med oförändrad kapacitet är det bara för avdelningarna att 
anpassa antalet utförda tjänster efter tilldelad budget samt enligt 
förutbestämda prioriteringar. Verkligheten är dock mer komplicerad än detta. 
Medborgarna har vissa rättigheter och kan i de flesta fall inte förvägras 
behandling även om resurserna är slut. Både BKC och Rek.C är ansvariga 
för vissa patientgrupper inom landstinget och även om behoven kan 
förutspås till viss del samt att vissa åkommor kan bortprioriteras vid 
resursbrist så är det i många fall inte möjligt att neka någon sjukvård. Att 
dessa enheter inte klarar en budget kan bero på en mängd faktorer vilka 
många inte kan påverkas av enheterna själva. Att ge enheterna betalt per 
utförd tjänst är även detta problematiskt och har redan provats av många 



INLEDNING ● METOD ● KONTRAKTERING AV TJÄNSTER ● FALLSTUDIENS KONTEXT ● FALLSTUDIEN ● [ANALYS] ● 

SLUTSATSER ● FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 

 85

landsting i Sverige. Även om detta har visats vara ett bättre ekonomisk 
incitament som ökar motivationen och snabbare får bort patientköer så är 
detta inte hållbart i längden då det är allt för dyrt för landstingen.  
 
Utvecklingsincitament finns i form av att kraven alltid ställs lite högre än 
vad enheter får resurser får vilket resulterar i att enheten måste utveckla 
delar av verksamheten för att överhuvudtaget nå upp till målen. Detta står 
inte explicit i kontraktet utan påståendet är baserat på den information vi fått 
från intervjupersonerna. Enligt Ménards (2000) modell om styrstrukturer så 
minskar ofta prestationsincitamenten väsentligt vid valet av en hierarkisk 
styrstruktur. För privata vårdgivare ligger ett stort incitament i faktumet att 
förtjänsten från att effektivisera verksamheten blir vinst för företaget och 
kommer på så sätt ägarna och de anställda till gagn. Hälso- och 
sjukvårdsnämnden har försökt att replikera detta incitament genom att 
eventuellt överskott respektive underskott får följa med till nästföljande år 
även för de interna avtalen. Det går dock inte att komma ifrån att 
incitamentet alltid blir större om vinsten kommer den ansvarige personligen 
till nytta. Att enheterna är under press för att klara budget kan ses som ett 
indirekt krav på kompetens och utveckling även om det inte står uttryckligen 
i kontraktet. Det finns även vissa specifika krav i avtalen på saker som 
enheterna måste förbättra. Frågan är om detta bör ses som krav på 
kompetens och utveckling eller om det snarare blir en av de tjänster som 
skall levereras. Vi vill gärna argumentera för att det är en överenskommen 
tjänst och ska kompenseras med ekonomiska incitament snarare en 
utvecklingsincitament. Utvecklingsincitament ser vi mer som en 
motivationsfaktor för att en avdelning kontinuerligt skall arbeta med att 
utveckla, effektivisera och anpassa verksamheten efter omgivningen. Enligt 
modellen är det inte utan dessa troligt att enheterna aktivt och kontinuerligt 
kommer att söka efter sätt att utveckla verksamheten.  
 
Då Specialistläkarna är en extern enhet återfinns delar av alla tre 
incitamenten i kontraktet, se Figur 11. 
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Figur 11: Transaktionseffektivitet för Specialistläkarna 

Juridiska incitament finns för att både skydda HSN:s och Specialistläkarnas 
åtagande i relationen. Eftersom Specialistläkarna upplever att dessa 
incitament inte är tillämpliga för dem i lika stor utsträckning så har vi valt att 
illustrera detta i modellen genom att göra de ”juridiska incitamenten” i 
modellen relativt mindre än motsvarande ”riskåtagande och samarbete”.  
 
”Tjänsten” i kontraktet är att; ”vårdgivaren förbinder sig att inom ramen för 
detta avtal och när avtalet träder i kraft tillhandahålla vård för 1000 
individer/år med måttlig till medelsvår psykologisk ohälsa”. (avtalet) Vidare 
står det att pengarna skall fördelas så att 25% av tiden går till diagnostisering, 
konsultation och behandlingsplanering, 55% åt psykiatriskt 
behandlingsarbete och 10% åt utbildning av primärvården. Kravet på vad 
Specialistläkarna skall utföra, dvs. ”tjänsten”, är därför väldigt klart. Den 
överenskomna ersättningen på 6,75 miljoner SEK under avtalsperioden kan 
ses som ekonomiska incitament. Det finns en viss flexibilitet i avtalet då den 
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avtalade fördelningen av tiden tillåts ändras inom vissa gränser samt även 
inriktningen på behandlingen. Ansvaret på Specialistläkarna är enbart att 
uppfylla kontraktet. Om HSN ser att befolkningens behov inom psykisk 
ohälsa ändras drastiskt och att de har större behov av de tjänster 
Specialistläkarna erbjuder så får HSN göra en ny upphandling. 
 
Utvecklingsincitamenten är ganska stora för en extern enhet då eventuellt 
mervärde från effektiviseringar tillfaller enheten som vinst.   
 
Kontraktens betydelse som styrmedel 
Utifrån vår analys av dokument och intervjuer har vi kommit fram till att 
kontrakten för de tre undersökta relationerna väger olika tungt som 
styrinstrument av relationerna. BKC:s kontrakt är under utveckling och man 
har ännu inte hunnit bryta ner landstingets långsiktiga diffusa mål till 
kvantifierbara krav. Denna relation upplevs även av parterna mer som en 
relation än ett fast avtal med mycket kommunikation och flexibilitet. 
Rekonstruktionscentrum har kommit längre i detta arbete även om inte heller 
detta är helt klart. Vissa av avdelningarna har väldigt precisa och detaljerade 
mål för verksamheten. Även om målen är specificerade mer i detalj i 
kontraktet så präglas även denna relation av stor flexibilitet. Är det 
någonting som behöver ändras så kan man göra det oavsett vad det står i 
kontraktet. Specialistläkarnas kontrakt upplevs som det mest detaljerade i 
relation till de två andra avtalen. Relationen är ganska formell och upplevs 
inte av Specialistläkarna som en relation utan mer som om enheten blir 
kontrollerad. Anledningen till att kontraktet blir av mindre betydelse för 
tjänster inom hierarkin än för hybridrelationer beror även på avsaknaden av 
juridiska incitament, mindre utvecklingsincitament och faktumet på att det 
finns många andra alternativa styrmedel internt att tillgå. Figur 12  visar de 
tre relationernas kontrakt i relation till varandra med avseende på 
kontraktens betydelse som styrmedel i relationerna.  
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Figur 12: Kontraktens betydelse som styrmedel 

6.2.4 Övriga styrmedel 
Kontraktet är inte det enda styrmedlet för att styra relationer vid köp av 
tjänster. I detta avsnitt diskuterar vi övriga variabler vi funnit påverkar 
styrningen av relationerna. 
 
I vår teoretiska diskussion hävdar vi att alla tre incitamenten måste finnas 
med för att kontraktet skall vara ett effektivt styrmedel. Vår analys visar att 
så inte är fallet för de interna enheterna eftersom att kontraktet i stort sätt 
enbart innehåller krav på vilka tjänster enheterna ska utföra samt aktuell 
budget. Studien visar också att det främsta syftet med de interna kontrakten 
är att de ska fungera som ett klargörande kommunikationsverktyg. Faktumet 
att det för hälso- och sjukvården inte råder någon marknadssituation med 
efterfrågan och utbud där befolkningens efterfrågan och sjukvårdens utbud 
bestämmer marknadspriset gör situationen för de relationer vi undersökt 
mycket speciell. Offentlig sektor betalar största delen av de sjukvårdstjänster 
som befolkningen nyttjar och begränsade resurser medför bland annat att det 
är omöjligt att utforma bra ekonomiska incitament då det helt enkelt inte är 
möjligt att tillfredsställa befolkningens behov till fullo. Det är omöjligt att i 
förväg förutsäga alla behov inför en kontrakteringsperiod och då 
medborgarnas rättigheter i många fall måste prioriteras högre än att en 
avdelning skall klara sin budget så kan man inte ”spika” ett kontrakt där 
avdelningen är ansvarig för en viss sjukdom eller patientgrupp. Prestationen 
för en sådan enhet går aldrig att utvärdera genom att jämföra resultat med 
budget. Först i efterhand med hänsyn till det behov som faktiskt uppstod 
under perioden kan prestationen värderas rättvist. Vi anser att processen för 
de interna kontrakten mer liknar en vanlig budgetprocess i ett företag. Att 
kontrakten är under utveckling under gällande kontrakteringsperiod för både 
BKC och Rek.C är även det exempel på att kontraktet skiljer sig från 
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kontrakt i traditionell mening. Internt finns förutom kontraktet som formellt 
styrmedel även ett balanserat styrkort.  
 
Många aspekter av hälso- och sjukvård varken behöver eller kan bli styrda 
precis efter HSN:s önskemål, istället regleras dessa av landets lagar och 
normer. Även professionen har en väldigt stor inverkan på styrningen. Vi 
tror att människor som söker sig till ett arbete inom vården ofta gör det 
utifrån en vilja att göra något gott och att professionens värderingar och 
kultur ofta värderas högre än ekonomiskt rationella beslut. Drivkraften att 
göra det så bra som möjligt för patienten kan även det sägas vara ett 
incitament för att utveckla och förbättra verksamheten. Denna drivkraft är 
dock inte kopplad till avtalet och relationen i någon mening utan är snarare 
ett drag i vårdpersonalens kultur. Kanske innebär detta faktum att utveckling 
inom hälso- och sjukvården inte behöver styras genom 
utvecklingsincitament i ett kontrakt? Aktörer inom hälso- och sjukvård 
måste dessutom rätta sig efter hälso- och sjukvårdslagen samt efter 
socialstyrelsens riktlinjer och normer.  
 
För externa enheter såsom Specialistläkarna påverkas styrningen även av 
lagen om offentlig upphandling samt lagen om läkaretablering. Lagen om 
offentlig upphandling påverkar både förtroende samt utvecklingsincitament 
negativt då enheten aldrig kan vara säker på fortsatt samarbete efter 
avtalsperiodens slut. Lagen om läkaretablering påverkar kraftdynamiken 
mellan HSN och den privata enheten. Läkare med läkaretablering i ryggen är 
inte beroende av enhetens avtal med HSN utan är garanterade en viss 
ersättning tills de går i pension om de väljer att praktisera privat. Ju högre 
ersättning enheten får i relation till den ersättning läkaren är garanterad 
genom läkaretableringslagen desto starkare blir HSN som part i relationen 
och tvärt om. En läkare som arbetar för ett privat företag utan läkaretablering 
är däremot helt beroende av företagets kontrakt med HSN såvida han eller 
hon inte önskar jobba inom offentlig sektor. Vi har även konstaterat att 
privata aktörer ofta är mer motiverade till att utveckla verksamheten än de 
som arbetar inom offentlig sektor då de förutom professionens erkännande 
även har möjligheten att öka den personliga ekonomiska vinningen.  
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6.3 Kontraktsstyrning kopplat till 
tjänstekomplexitet 

I det teoretiska kapitlet om kontraktering av tjänster avslutade vi med en 
hypotetisk diskussion där vi kopplade ihop tjänsters komplexitet med 
kontraktsstyrningens sammansättning. Hypotesen bestod i att ju mer 
komplex tjänsterelationen som skall styras är, desto mindre betydelse får 
kontraktet och måste då kompletteras med andra styrmetoder. Om vi tänker 
oss den modell vi presenterade i samband med den diskussionen och ritar in 
resultatet av vår tidigare analys med avseende på tjänstekomplexitet hos de 
undersökta relationerna så skulle det se ut enligt följande (Figur 13).  
 

 
Figur 13: Hypotetiskt förhållande mellan styrmetoder och relationernas observerade 

tjänstekomplexitet 

 
Figuren visar att ju mer komplex tjänsten som skall kontrakteras är, desto 
mindre betydelse får kontraktet som styrmedel och ju viktigare blir istället 
andra styrmedel. För relationen HSN - BKC, som har den minst komplexa 
tjänsten, borde kontraktets del av den totala styrningen vara större än för de 
två andra undersökta enheterna. Studien har dock visat att kontraktets 
betydelse för styrningen i verkligheten inte ser ut som den borde ha gjort 
enligt hypotesen. Det har istället visat sig att kontraktets betydelse för 
styrningen är lägst för BKC, följt av Rekonstruktionscentrum och 
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Specialistläkarna (se Figur 12). Vi kommer nu att analysera varför hypotesen 
och verkligheten skiljer sig åt. 
 
Då vi valde ut vilka relationer vi ville undersöka hade vi en klar föreställning 
om komplexiteten på tjänsterna. Vår uppfattning var att 
Rekonstruktionscentrums tjänster är relativt påtagliga och okomplexa, att 
BKC är ett mellanting och att Specialistläkarnas verksamhet är oerhört 
komplex. Med alla faktorer som påverkar komplexiteten i beaktning har det 
dock visat sig både att vi hade fel med avseende på vilket tjänst som är mest 
komplex samt att skillnaden på komplexitet är mycket mindre än vi trott. 
Faktumet att det har visat sig oerhört svårt att avgöra komplexiteten hos en 
tjänst och att så många faktorer påverkar bedömningen gör också att det 
finns en viss möjlig felmarginal i graderingen. Vi kommer nu att diskutera 
två påverkande faktorer. 
 
En faktor som har visat sig påverka komplexiteten i stor utsträckning är 
huruvida enheterna är interna eller externa. Vi har definierat och 
avgränsat ”tjänsten” till åtagandet som är kontrakterat parterna emellan. Då 
man internt under samma enhet gärna samlar flera kliniker, som man 
troligtvis hade separerat om man upphandlat dem externt, blir ”tjänsterna” 
för en intern enhet inte riktigt jämförbara med de som en extern enhet 
erbjuder. Hade t ex Rekonstruktionscentrum köpts in externt så hade man 
sannolikt inte köpt det som en enhet utan upphandlat de olika klinikerna för 
sig. Detta organisatoriska fenomen medför att interna verksamheter blir mer 
komplexa än externa oavsett vilka separata tjänster enheterna erbjuder, just 
eftersom att de är mer omfattande och mindre enhetliga. 
 
Som tidigare har diskuterats blir också ansvarsfrågan annorlunda för en 
extern eller intern enhet vilket också påverkar komplexiteten för tjänsten. 
Externt kontrakteras ofta ett visst antal patienter inom en viss 
sjukdomsgrupp under en viss period. Internt går oftast detta inte att 
specificera eftersom landstinget är ansvarigt för hälsan i hela Östergötland. 
Barnavdelningen är exempelvis ansvarig för ”barns hälsa” och det är i stor 
utsträckning omöjligt att på förhand veta hur många barn som kommer att 
söka sig hit eller vilka sjukdomar som måste behandlas. Även detta faktum 
har medfört att interna enheter i vår studie tenderar att bli mer komplexa än 
externa enheter.  
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När alla faktorer tas med i beräkningen blir det alltså svårt att säga exakt hur 
tjänsternas komplexitet förhåller sig till varandra. Vi hävdar att de tre 
tjänsterna alla återfinns i ett relativt smalt spann av komplexa tjänster 
på skalan men att den exakta placeringen, allt beaktat, är svår att 
definiera. 
 
Hur förstår vi då skillnaden i kontraktets betydelse mellan de olika 
enheterna? Skillnaden i kontraktets roll mellan BKC och 
Rekonstruktionscentrum tror vi framför allt har sin grund i att kontraktet för 
BKC fortfarande är under utveckling. Av intervjuerna att döma är kontraktet 
tänkt att vara lika betydelsefullt för samtliga interna enheter. Det är därför 
rimligt att anta att man kan betrakta kontraktets betydelse för de båda 
interna relationerna som principiellt lika. Den skillnad som då kvarstår 
ligger i att kontraktet är av större betydelse för den externa enheten än för de 
interna. En viktig orsak till detta kan vara att man internt har möjlighet att 
styra relationen på andra sätt med avseende på t ex flexibilitet, möjlighet att 
ersätta chefer och förtroende mellan parterna. För en relation som går 
utanför organisationen är kontraktet, till skillnad från det interna, också 
juridiskt bindande varför det blir viktigare att detaljera parternas åtagande. 
 
Ett underliggande antagande i våra tankar kring tjänstekomplexitet och 
kontraktets detaljeringsgrad har varit att man i kontraktet gärna vill fånga 
tjänsten så detaljerat som möjligt. Det rationella vore då, givet att 
principalen är beredd att bära en viss summa transaktionskostnader, att 
kontraktet för en mindre komplex tjänst skulle bli mer detaljerat än ett 
kontrakt för en mer komplex tjänst. Det har dock visat sig att man inte kan 
utgå att principalen är beredd att betala lika stora transaktionskostnader för 
alla kontrakt. Hur mycket transaktionskostnader man är beredd att bära är 
beroende på faktorer såsom om transaktionen är intern eller extern, 
styrkeförhållande mellan principal och agent, förtroende, ansvar samt 
mycket annat. Den skillnad i kontraktets betydelse som vi har 
identifierat ovan för interna och externa enheter beror på att man 
upplever ett större behov av att styra externa relationer och därför är 
villig att bära de högre transaktionskostnaderna som det innebär att 
öka kontraktets detaljeringsgrad för dessa. Internt finns det många andra 
styrmedel att tillgå vilket medför att det är troligt att man väljer att 
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specificera tjänsten mindre utförligt än om den hade köps in från en extern 
entreprenör. Detta är i enlighet med skillnaden mellan de olika 
styrstrukturerna, kontraktets betydelse är större ju längre bort från hierarkin 
man kommer. 
 
Skillnaden i kontraktets betydelse motsvaras dock inte av en skillnad i 
tjänstekomplexitet. Detta har att göra med att man i kontraktet för alla tre 
undersökta relationer har försökt undvika problematiken med att specificera 
de komplexa tjänsterna. Internt har man gjort detta genom att bara sätta 
övergripande mål och låta professionen hantera den konkreta verksamheten. 
För den externa tjänstetransaktionen var behovet att styra genom kontraktet 
större; men man har ändå inte försökt beskriva den  komplexa tjänsten 
tydligare utan har istället gjort kontraktet mer detaljerat på andra sätt genom 
att noggrant bestämma ramarna för verksamheten. I och med att man 
använder substituerande mål för att beskriva verksamheten och därigenom 
kringgår tjänstens komplexitet kan fenomenet som vi har observerat ovan 
uppstå. Trots att komplexiteten är ungefär densamma för tjänsten 
Specialistläkarna och de andra tjänsterna så kan kontraktet alltså vara 
mer betydande för den relationen eftersom att den högre 
detaljeringsgraden inte i det här fallet har med tjänstekomplexiteten att 
göra. 
 
Anledning till att man kringgår problematiken med att beskriva en komplex 
tjänst i enlighet med redogörelsen ovan kan vara kontextuell. Eftersom att 
det för sjukvården finns en mängd lagar och bestämmelser som utgör ett 
skyddsnät för vad professionen får göra blir också behovet av att detaljstyra 
själva tjänsteleveransen mindre än för andra tjänster. Detta kombinerat med 
den medicinska professionens drivkrafter att göra det bästa för patienten och 
vana att inte vara styrda utan sköta sin verksamhet själva gör också att 
behovet att detaljstyra upplevs som mindre. Vi kan inte utifrån detta säga att 
det är ett allmänt beteende att kringgå problematiken för en komplex tjänst 
på detta sätt. Men även i andra sammanhang innebär det höga 
transaktionskostnader att beskriva tjänster som inte så lätt låter sig beskrivas. 
Vilka transaktionskostnader man är reda att uppbära kommer att påverkas av 
förhållandet mellan parterna. Om förtroendet för den andra parten är stort 
kan man tänkas nöja sig med en lägre detaljeringsgrad. Parternas inbördes 
styrkeförhållande kommer också att vara en påverkande faktor; i en relation 
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där den ena parten har en beroendeställning till den andra parten behöver 
kontraktet inte vara lika detaljerat eftersom att den svagare parten då lättare 
fogar sig efter den starka partens önskningar. 
 
I de fall där när man undviker svårigheterna med att beskriva en komplex 
tjänst kommer det alltså att fungera enligt följande: Kontraktets betydelse i 
relationen kommer att vara beroende av hur relationen mellan parterna är. 
Där alternativa styrmetoder, som t ex i exemplen ovan med förtroende och 
styrkeförhållande, står till förfogande kommer behovet av att skydda sig vara 
mindre och behovet att i detalj beskriva parternas åtagande därför också vara 
mindre. Utifrån detta avgör då parterna vilka transaktionskostnader man är 
beredda att lägga på kontraktsskrivandet. För relationer utanför den egna 
organisationen kommer sannolikt de alternativa styrmetoderna vara färre 
varför den typen av transaktion kommer att regleras ganska detaljerat. 
Kontraktets detaljeringsgrad kommer inte att skilja sig åt så mycket 
beroende på hur komplex tjänstetransaktionen är men på vad detaljerna 
består i. För en komplex tjänst kommer man snarare än att försöka beskriva 
exakt hur tjänsten skall utföras bygga upp ett detaljerat ramverk med mer 
övergripande beskrivningar och på det sättet försöka få tjänsteleverantören 
att göra det man vill.  



INLEDNING ● METOD ● KONTRAKTERING AV TJÄNSTER ● FALLSTUDIENS KONTEXT ● FALLSTUDIEN ● ANALYS ● 

[SLUTSATSER] ● FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 

 95

7 SLUTSATSER 
I detta kapitel återvänder vi till de forskningsfrågor som vi formulerade i 
inledningskapitlet. För varje fråga presenterar vi sedan på ett övergripande sätt de 
slutsatser vi har kunnat dra för varje fråga. 

 
• Hur kan man förstå komplexiteten hos en tjänst? 
Tjänster är komplexa företeelser eftersom att de kan ha ett antal olika 
inriktningar och att de har vissa speciella karaktärsdrag: de är ogripbara, 
heterogena, oseparerbara och har förgänglig output. Dessa karaktärsdrag är 
olika framträdande hos olika tjänster och det är bland annat det som avgör 
hur komplex tjänsten är. Dessutom påverkas komplexiteten av hur 
professionell tjänsten är, dvs. i vilken utsträckning tjänsteleverantören 
skräddarsyr den individuella tjänsten utifrån sitt omdöme. Variationen i 
efterfrågan på tjänsten och möjligheten att möta sådana fluktuationer 
påverkar också komplexiteten hos tjänsten. 
 
Vår empiriska studie har visat att tjänster sällan är isolerade nog att en 
diskussion utifrån ovanstående faktorer räcker för att förstå dess komplexitet. 
Man måste också se till kontexten för tjänsten då den i stor utsträckning 
påverkar allt ifrån tjänstens innehåll, dess upplägg och dess komplexitet. 
 
• Vid vilka förutsättningar är kontrakt ett effektivt styrmedel? 
För att ett kontrakt skall fungera effektivt i rollen som styrmedel behöver det 
uppfylla ett antal kriterier. Det primära syftet med kontrakt är att 
kommunicera vad parterna i transaktionen har åtagit sig och att reducera risk 
och osäkerhet i relationen. För att åstadkomma detta bör kontraktet innehålla 
en balans mellan tre typer av incitament: juridiska, ekonomiska och 
utvecklingsincitament. Effektivitet förutsätter att incitamenten ifrån den som 
köper tjänsten är i balans med de krav som ställs på tjänsteleverantören. 
Utformandet av de olika incitamenten och när de är i balans beror också på 
vilken styrningsmekanism och kontrakttyp som används för 
tjänstetransaktionen. Utförs en transaktion på marknaden behövs alla 
incitament medan en transaktion som utförs i en hierarki tenderar att sakna 
juridiska incitament och ha lägre utvecklingsincitament eftersom att 
kontraktet då kompletteras med andra styrningsmedel.  
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I den empiriska studien visade det sig också att incitamenten verkligen följde 
det mönster vi förutspått med mer juridiska incitament och 
utvecklingsincitament desto närmare transaktionen ligger marknaden. 
Kontraktets betydelse som styrmedel är alltså större på marknaden. 
 
• Hur påverkas kontraktets betydelse som styrmedel vid köp av 

tjänster med olika komplexitet? 
För att kunna hantera den här frågan formade vi i slutet av kapitlet om 
kontraktering av tjänster en hypotes kring hur tjänstekomplexitet påverkar 
förhållandet mellan kontrakt och andra styrmetoder för styrning av 
transaktionen. Kärnan i resonemanget var att det för komplexa tjänster är 
svårt att i kontraktet specificera vad man har kommit överens om och att 
kontraktet då bör få mindre betydelse som styrmedel (se Figur 4). 
 
Under analysen av resultatet ifrån vår fallstudie visade sig ett antal saker. Vi 
hade förmodat att de tjänster vi hade valt att undersöka tydligt skulle skilja 
sig åt med avseende på komplexitet. Det visade sig emellertid att det var 
svårt att exakt gradera deras inbördes komplexitet och att  det enda vi i 
slutändan kunde fastställa var att alla tre tjänsterna hamnade någonstans 
inom ett snävt band med hög komplexitet. Enligt vår hypotes borde då också 
kontraktets betydelse som styrmedel ha varit ungefär den samma för 
samtliga transaktioner. Detta visade sig principiellt vara fallet för två av de 
undersökta relationerna som båda var interna enheter och alltså låg nära den 
hierarkiska styrmetoden. I den tredje relationen, som var extern och mer av 
en hybrid, visade sig dock kontraktets betydelse vara större än för de första 
två. Om hänsyn bara togs till styrmetoden hade detta varit i enlighet med vår 
förutsägelse. Tjänsten var dock minst lika komplex som de andra två. 
Förklaringen till detta visade sig i vår analys vara att man i samtliga kontrakt 
hade kringgått problematiken med att specificera den komplexa tjänsten. 
Istället för att detaljstyra hur tjänsten skulle utföras hade man satt 
övergripande mål som snarare definierar ramarna för transaktionen. Den 
demonstrerade skillnaden i kontraktets betydelse hade alltså inte sitt 
ursprung i en skillnad i komplexitet mellan tjänsterna utan snarare i att 
behovet av uttalad styrning inte är samma om relationen återfinns inom en 
organisation som mellan organisationer. Detta eftersom att möjligheterna till 
att använda alternativa styrmetoder är större i hierarkin än för hybriden.  
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Det är utifrån vår fallstudie inte möjligt att avgöra om det är ett allmänt 
beteende att undvika problematiken med att beskriva komplexa tjänster. Vi 
tror att anledningen till att man undviker det ligger i att det innebär stora 
transaktionskostnader att försöka specificera komplexa tjänster. Att man i 
sin tur vågar göra det tror beror i vårt fall på att den medicinska professionen 
ändå regleras genom en mängd bestämmelser och att man i stor utsträckning 
litar på deras yrkesheder att göra det bästa för patienten och sköta 
verksamheten på bästa sätt.  
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8 FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 
Detta avslutande kapitel innehåller en diskussion kring hur man bör gå vidare i 
forskningen på fenomenet kontraktering av komplexa tjänster. 

 
Kontraktets betydelse som styrmedel har genom vår fallstudie bekräftats 
variera med vilken styrstruktur som används. Det har däremot visat sig att 
kontraktets betydelse inte samvarierar med tjänstekomplexiteten; istället har 
man i alla undersökta relationer undvikit problematiken med att specificera 
ett komplext åtagande. Vidare studier behövs för att utreda om detta är ett 
allmänt beteende vid komplexa tjänstetransaktioner eller om det är ett 
resultat av de speciella omständigheter som omger sjukvården. Sådan 
fortsatt forskning kan utgå ifrån den teoretiska referensram som vi i denna 
uppsats har format för kontraktering av tjänster. Vidare studier bör förläggas 
till andra empiriska områden än sjukvården och bör också innefatta 
undersökning av tjänster med olika komplexitet. En spridning i komplexitet 
var avsedd redan i denna fallstudie men de transaktioner vi undersökte 
visade sig i vår analys vara snarlika med avseende på komplexitet. 
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BILAGA 1 
Syfte med intervjun: 
Få bakgrundsförståelse och översikt över kontraktering av tjänster inom 
Landstinget i Östergötland. En vidare förhoppning är att Arne Johansson kan 
leda oss vidare i processen genom att hänvisa till vidare lämpliga 
intervjupersoner. 
 
Allmänt 
Här vill vi få en allmän förståelse för den offentliga kontexten 
(organisationens uppbyggnad, tidsperspektiv etc) och lite bakgrund till 
varför man använder sig av kontraktering av tjänster. 
 

• Hur har landstinget valt att styra relationerna mellan beställare 
(Landstinget) och utförare (vårdgivare t ex)? (kanske rita upp hur det 
fungerar med landstingsfullmäktige, landstingsstyrelse och hälso- och 
sjukvårdsnämnd osv) 

• Finns det någon övergripande strategi hos landstingets 
beställarfunktion vad gäller kontraktering av tjänst? (typ 
upphandlingsmetod, långsiktighet i relationer etc) 

• Hur ser ansvarsdelningen ut inom organisationen, vem ansvarar för 
vad? Hur är det när leverantören är privat? (output, processer etc) 

• När började man med kontraktering? 
• Motiv till reformering, varför kontraktering? 
• Ser du några speciella karaktärsdrag för offentlig verksamhet gällande 

kontraktering av tjänster jämfört med privat sektor? 
• Kontinuerlig utveckling mot större andel kontrakterade tjänster eller 

inte? 
 
Kontrakteringens utseende/upplägg 
Mer praktiskt inriktat; vi vill förstå hur styrningen av relationen mellan 
beställare och utförare ser ut i praktiken vad avser avtal och eventuella andra 
styrningsmetoder. Vi vill också få fram huruvida man kontrakterar olika 
typer av tjänster på olika sätt. Upplevs det finnas svårigheter i att kontraktera 
tjänster och hur har man löst den eventuella problematiken? 
 

• Vilken slags tjänster kontrakteras, finns det någon klassificering?  
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• I förlängningen, finns det något som är speciellt lämpligt respektive 
inte går att kontraktera? 

• Hur definieras tjänsterna och därigenom indirekt målen för en 
kontrakterad verksamhet? 

• Avtalens karaktär: detaljeringsgrad, långsiktighet etc... 
• Finns det standardkontrakt? 
• Är det någon skillnad på kontraktering/styrning om vårdgivaren är 

intern eller extern? 
• Hur hanterar man tjänsternas kvalitet; definition och säkerställande? 
• Vilka är det ekonomiska ”målen” med kontrakteringen för respektive 

part, finns det utrymme för lönsamhet t ex? (ekonomiska incitament) 
• Incitamentsprogram? Prestationsersättning? (motivation) 
• Hur specificeras detta i kontraktet? 
• Hur sker uppföljning och utvärdering? 
• Reglereras relationen på andra sätt än avtal? 
• Hur uppfattar du kontraktering som styrmetod? 

 
Konsekvenser av kontraktering 
Positiva och negativa konsekvenser, både ställt i förhållande till vad man 
trodde innan man började kontraktera och sånt man har upptäckt eftersom. 
 

• Har utkontrakteringen lett till önskade effekter? (effektivitet och 
flexibilitet) 

• Negativa bieffekter? 
• Fördelar och nackdelar? Finns det någon rapport?  
• Har det förändrats under tiden man har hållt på med kontraktering? 

(läreffekter hos parterna) 
 
Konkreta fall 
Konkretisera och exemplifiera. Hjälper oss att välja intervjuobjekt och ger 
oss också inblick i konsekvens i resonemang. 
 

• Finns det några exempel på väl fungerande respektive mindre 
välfungerande privatiseringsåtgärder? 

• Tror du att det finns speciella egenskaper hos enheter där 
kontrakteringen har fungerat extra bra? 

• Finns det speciella egenskaper hos tjänsten i fråga som gör att 
kontrakteringen har fungerat bra? 
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Lämpliga intervjupersoner 
Spridning med avseende på tjänstens karaktär och svårighet att kontraktera. 
Dessutom gärna både kontrakterade tjänster med både intern och extern 
leverantör. 
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BILAGA 2 
Syftet med intervjun är att se hur man på Landstinget har valt att styra 
relationen mellan beställare och utförare vid kontraktering av tjänster. Det vi 
i förlängningen är ute efter är att se hur tjänstens karaktär återspeglas i 
kontraktet och eventuell styrning runt omkring. 
 

• Finns det någon indelning av olika typer av tjänster (klassificering)? 
• Kan du beskriva hur ett avtal brukar se ut/vad vill man uppnå med 

avtalet (grundläggande syfte)?  
• Utformas avtalet olika för beroende på hur svårt det är 

att ”produktifiera” en tjänst?  
• Hur hanteras annars denna svårighet? 
• Vilken koppling finns mellan de medicinska programmen och avtalen 

(implementation, uppföljning)? Eller kommer detaljer in på annat 
sätt? 

• Fungerar det som beskrivet?  
• Är det skillnad beroende på tjänstens karaktär? 

 
När man pratar om effektiva kontrakt brukar man nämna några olika 
incitament som bör ingå för att stimulera rätt beteende: ekonomiska, 
juridiska och utvecklingsincitament. Kommentera ett och ett. 
 

• Vilken roll spelar förtroende i relationen? Är det skillnad om 
relationen är lång- eller kortsiktigt? Skillnad beroende på tjänstens 
komplexitet? 

• Är lagen om offentlig upphandling ett hinder? 
• Vad ser du för fördelar respektive nackdelar i att styra med kontrakt 

gällande tjänster? Ser du några alternativ? 
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BILAGA 3 
Följande frågor är av allmän karaktär och syftar till att få en förståelse 
för verksamhetens komplexitet samt relationen till landstinget 
(beställaren). 
 

• Kort beskrivning av verksamheten samt din roll i verksamheten? 
• När blev ni kontrakterade första gången? Hur många gånger?  Vad 

tror du kommer att hända då avtalsperioden tar slut? 
• Hur brukar förhandlingen gå till?  

 
Följande frågor syftar till att förklara kontraktets betydelse i styrningen 
samt kontraktets ”sammansättning”. 
 

• Hur är ert förhållande till Landstinget, frihet vs pekpinne, flexibilitet 
etc? Vilken betydelse har ”avtalet” i relationen till Landstinget? Andra 
former? 

• Har relationen ändrats med tiden sedan avtalsperiodens början? Har 
avtalsprocess eller avtalen ändrats? 

• Hur vet ni vad Landstinget förväntar sig av er verksamhet? Hur 
detaljerat tar avtalet upp sånt? Hur mycket lägger sig Landstinget i? 
Svårdefinierat, svårt att produktifiera? 

• Övrigt som påverkar hur verksamheten sköts: förtroende, medicinskt 
programarbete, lagar, yrkesetik, yrkesskicklighet utifrån 
patientbehov? 

• Finns det några formella mål med verksamheten, kvantitativa eller 
kvalitativa? Vilka är dessa? Är det enheten eller landstinget som har 
bestämt målen? 

• Vad ”tjänar” enheten på att sträva efter att nå upp till målen? Vad 
händer om man inte når upp till målen? Hur påverkas ni om ni slår 
respektive understiger budget? 

• Hur påverkas du som chef av om verksamheten går bra eller dåligt? 
• Hur sker uppföljning av verksamheten? (Landstinget eller enheten) 
• Ser du några fördelar med att ha avtal med Landstinget jämfört med 

hur det var innan? 
• Arbetar ni konkret för att leva upp till avtalet eller är det mest 

formalia? 
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• Tjänar ni något på att effektivisera och utveckla verksamheten? (eller 
förändras bara klumpsumman då) 

• Har det varit några konflikter mellan landstinget och enheten någon 
gång? Hur löstes i sådant fall dessa? 
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BILAGA 4 
Följande frågor syftar till att få en allmän förståelse för hur 
avtalsnämnden är organiserad och arbetar. 
 

• Berätta lite om er verksamhet; vad är er uppgift? Hur många arbetar 
här? 

• Hur många interna respektive externa avtal är ni ansvariga för? 
• Hur sköter ni detta ansvar? Är olika tjänstemän ansvariga för olika 

relationer/avtal? 
• Är det ni som avgör om en enhet ska upphandlas internt eller externt? 

Vad baseras detta beslut på? Hur utvärderar ni olika anbud? 
• Finns det någon standardiserad arbetsmetodik gällande 

avtalsförhandling samt styrning och uppföljning av olika relationer? 
 
Följande frågor syftar till att få förståelse för kontraktets betydelse med 
utföraren samt hur styrning av relationen går till. 
 

• Vilken betydelse har avtalet för styrning av en intern enhet? Använder 
ni några andra styrelement? Vilka? 

• Vilken betydelse har avtalet för styrning av en extern enhet? 
Använder ni några andra styrelement? Vilka? 

• Utformas kontrakten olika för en extern respektive en intern enhet? 
• Vilken roll har ”förtroende” i en relation? 
• Är det någon skillnad på kontrakten eller på styrning då det gäller att 

styra en enhet som utför en mindre komplex tjänst i jämförelse med en 
enhet med en väldigt komplex tjänst? 

• Hur skulle ni beskriva relationen mellan beställare och utförare? 
(samarbete, kontroll….?) (opersonlig eller personlig, samma 
tjänsteman under längre tid?) 

• Hur är tidsperspektivet i relationerna? (långsiktigt?) 
• Har avtalen eller styrning från er sida ändrats över tiden? Varför? 

 
Följande frågor syftar till att förstå komponenterna och utformning av 
kontrakten. 
 

• Hur löser ni eventuella opportunism- och motivationsproblem hos 
utföraren? 



 [BILAGA 4] 

 

• Finns det några ekonomiska incitament i kontrakten? Skillnad för 
interna resp. externa enheter? 

• Försöker ni på något sätt motivera utföraren att utveckla och 
effektivisera sin verksamhet? Hur? 

• Söker ni detaljstyra enheterna genom kontrakten eller ej? Motivera 
varför?  

• Följande frågor är specifika för respektive enhet 
 

- Vilken av dessa anser ni är mest komplex? 
- Berätta lite om de olika relationerna 
- Är det någon skillnad i hur ni styr de olika relationerna? 

(skillnad extern/intern?) 




