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1. Inledning 
 
Det första kapitlet är en introduktion till denna magisteruppsats och är tänkt att ge en 
översikt av hur uppsatsen är upplagd. I inledningen ger vi förutom en kort introduktion 
bakgrund till uppsatsen och beskriver problemställning samt syfte. Därefter tar vi upp 
målgrupp, avgränsningar och disposition. 
 
 
 

 

1.1 Introduktion  
 
Rätten till en god hälsa stadgas i FN:s konvention om mänskliga rättigheter artikel 25. För att 
en människa ska kunna leva ett drägligt och värdigt liv måste rätten till hälsa vara 
tillgodosedd. FN ålägger genom konventionen staten en skyldighet att förse medborgarna med 
sjukvård och förebygga sjukdomar1. I Sveriges grundlag RF 1:2 anges att den enskildes 
personliga välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Vidare sägs 
att det allmänna bl.a. ska trygga rätten till social omsorg och trygghet. Vad som menas med 
det allmänna här är främst Sveriges landsting som har till huvuduppgift att ansvara för all 
hälso- och sjukvård med målet god hälsa och vård på lika villkor för alla2.  
 
Sveriges landsting har vuxit betydligt de senaste decennierna både vad gäller organisationen i 
sig och utbudet av medicinska behandlingar. Expansionen förklaras bl.a. av att 
landstingskommunerna tagit över fler delar av hälso- och sjukvården från främst staten och att 
framstegen inom medicinsk forskning varit betydande under senare år. I takt med 
landstingens expansion har organisationen förändrats genom att mindre enheter skapats med 
inriktning på olika typer av specialistvård. Den medicinska utvecklingen gör att medborgarna 
ställer allt högre krav på sjukvården och efterfrågar mer vård. Trots ökad efterfrågan har 
medborgarna svårt att acceptera att de måste betala mer för vården de utnyttjar i form av 
skattehöjningar. Finansiering av landstingens verksamheter sker genom ett uttag av 
proportionell inkomstskatt men problemet är att skatteuttaget inte kommer att täcka de 
framtida vårdkostnaderna om denna utveckling av vårdefterfrågan håller i sig.3 
 
För att lösa problemet med allt högre efterfrågan ställs det krav på landsting att bli mer 
kostnadseffektiva då det är det enda sättet att få resurserna i form av skatteintäkter att räcka 
till. Ett hjälpmedel för att uppnå ökad kostnadseffektivitet är att utnyttja de möjligheter 
ekonomistyrningen erbjuder. För det första ska ekonomistyrningen fungera som ett verktyg 
vid fördelning och omfördelning av resurser på olika användningsområden. Huvudregeln är 
att resurser ska fördelas främst till områden som ger störst positivt bidrag till att uppnå 
verksamhetens målsättning. Ekonomistyrningen har också till uppgift att vara ett hjälpmedel 
så att hög effektivitet uppnås vid omvandlingen av resurser till varor och tjänster. Målet är att 
tillhandahålla dessa med så lågt resursutnyttjande som möjligt.4  
 

                                                           
1 www.manskligarattigheter.gov.se. 
2 Gustafsson, Agne, Kommunal självstyrelse (1999), s.33.   
3 Anell, Anders, Ekonomistyrsystem i sjukvården (1990), s. 7. 
4 Ibid., s. 17 ff. 
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1.2 Bakgrund 
 
I vår kandidatuppsats Region Skånes budgetprocess – i påverkan av aktörer och 
organisationsstruktur studerades arbetet med budget i hälso- sjukvårdsenheten inom Region 
Skåne. Genom kandidatuppsatsen fick vi ett intresse för ekonomistyrning i 
landstingskommuner. Kandidatuppsatsen visar bl.a. på två viktiga ekonomistyrningsmodeller 
nämligen resursfördelningsmodell och resursomvandlingsmodell. Med resursfördelning 
menas den fördelning landstingsledningen gör av skattemedel ut till de olika verksamheterna i 
organisationen. Resursomvandling är den omvandling verksamheterna gör av tilldelade 
skattemedel till konkreta tjänster. Dessa tjänster ska därefter landstingskommunen erbjuda 
sina medborgare. Vår tidigare uppsats gav också indikationer på att arbetet med fördelning 
och omvandling av resurser i Region Skåne påverkade budgetutfallet. 

 

1.3 Problemställning 
 
När vi studerade Region Skåne såg vi en koppling mellan användandet av 
ekonomistyrningsmodeller och deras ekonomi. Det är möjligt att öka organisationens 
kostnadseffektivitet genom att använda olika ekonomistyrningsmodeller men detta förutsätter 
dock att modellerna används på rätt sätt och att organisationen kontrollerar detta med jämna 
mellanrum. Görs inte denna kontroll finns risken att en dåligt fungerande modell används år 
efter år och att den önskande effekten på ekonomin uteblir. Bland landstingsorganisationers 
viktigare ekonomistyrningsmodeller finns resursfördelningsmodeller och 
resursomvandlingsmodeller. Vi ser möjliga samband mellan användandet av 
resursfördelnings- och resursomvandlingsmodeller samt landstingens budgetutfall. Det är 
därmed av intresse att undersöka hur resursfördelningsmodellerna och 
resursomvandlingsmodellerna används i olika svenska landsting idag samt hur de påverkar 
ekonomin.  
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur olika svenska landsting fördelar och omvandlar 
sina resurser samt hur detta påverkar deras budgetutfall. 
 

1.5 Målgrupp 
 
Denna uppsats skrivs i första hand för studenter och lärare på Ekonomihögskolan vid Lunds 
universitet som en obligatorisk del i utbildningen. Den ska förmedla kunskap om 
ekonomistyrning i landsting och främst om resursfördelningsmodeller och 
resursomvandlingsmodeller. En sekundär målgrupp kan också komma att vara de som arbetar 
med dessa frågor i offentliga organisationer.  
 
 
 



 6

1.6 Avgränsning  
 
När det i denna uppsats talas om landsting är det hälso- och sjukvårdsverksamheten inom 
landstingskommunerna som åsyftas. Då det var olika budgetmodeller i denna verksamhet som 
vi ville studera var denna avgränsning naturlig. I vår enkätundersökning och uppföljande 
intervjuer valde vi att ställa frågor till personer som arbetade med budgeteringsfrågor på 
övergripande nivå i landstingen. Denna avgränsning gjordes eftersom de personerna ansågs 
besitta den kunskap som krävdes för att besvara våra frågor. Vi valde att avgränsa oss till att 
intervjua endast en person från varje landsting. Detta gjordes mestadels för att hinna få 
uppsatsen färdig inom den fastställda tidsramen då det hade tagit längre tid om fler personer 
skulle intervjuats.  
 
En viktig avgränsning är att hela budgetprocessen i ett landsting inte undersöks utan det är 
framförallt två modelltyper som står i fokus nämligen resursfördelningsmodeller och 
resursomvandlingsmodeller.  
 
I denna uppsats studeras inte budgeten i egenskap av siffersammanställning utan den ska här 
ses som ett vidare begrepp. Därför kommer här inte finnas några uppgifter på landstingens 
budget eller budgetutfall i siffror.  
 
Vad gäller Gotlands kommun har vi valt att kalla även denna för landsting då den har till 
uppgift att stå för hälso- och sjukvård i Gotlands län. Dess rätta juridiska form är 
primärkommun men i denna uppsats har den jämställts med en landstingskommun. Numera 
finns också två s.k. regioner i Sverige, Region Skåne och Västra Götalandsregionen, men i 
denna uppsats har även de benämnts landsting. 

 

1.7 Disposition 
 
Denna uppsats har följande disposition: 
 
Kapitel 2 är vårt metodavsnitt. Här redogörs för det angreppssätt vi valt för att uppnå syftet 
med vår undersökning. Avsnittet innehåller också diskussion kring våra metodval.  
 
Kapitel 3 innehåller den teori vi ansett nödvändig för att uppnå syftet med vår uppsats.  
 
I kapitel 4 beskrivs landstingen med bakgrund av adekvat teori och den problemställning vi 
har. Empirin bygger på en enkätundersökning som landstingen har svarat på samt 
kompletterande frågor.  
 
I kapitel 5 utvärderar och analyseras empirin med utgångspunkt i teorin och 
problemställningarna.  
 
Kapitel 6 ger författarnas slutsatser och avslutande synpunkter på studien. 
 
Slutligen går vi i kapitel 7 in på intressanta uppslag för vidare forskning inom området. 
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2. Metod 
 
Detta kapitel ska ge en beskrivning på hur vi gått tillväga med arbetet under uppsatsen. Här 
finns också fördelar och nackdelar med de val som gjorts i arbetsgången. Kapitlet är tänkt 
att ge en ökad förståelse kring förutsättningarna för denna uppsats.  

 
 
 

2.1 Tillvägagångssätt 
 
I denna uppsats ska vi kartlägga hur olika svenska landsting fördelar och omvandlar sina 
resurser samt hur detta påverkar deras budgetutfall Den teoretiska basen är hämtad från vår 
tidigare kandidatuppsats. Dock räckte inte denna teori till utan kompletteringar blev 
nödvändiga och därför sökte vi efter relevant litteratur i universitetsbibliotekens databaser. 
När vi funnit och studerat litteraturen togs kontakt med alla landsting i Sverige via e-mail. 
Med denna första kontakt ville vi hitta relevanta personer i de olika landstingen som kunde 
hjälpa oss med insamlingen av det empiriska materialet. Nästa kontakt med landstingen 
bestod i de svar vi fick innehållande en eller flera kontaktpersoner som var villiga att svara på 
våra frågor. Dessa personer fick då ett av oss utarbetat frågeformulär med frågor rörande 
resursfördelningsmodeller och resursomvandlingsmodeller. När svaren efter en kort tid kom 
oss tillhanda bearbetades svaren och därefter ställdes  kompletterande frågor.   
 
I denna uppsats valde vi att använda oss av en enkät när vi samlade in information.  Vi utgick 
från en enkät där alla respondenter svarade på likalydande frågor i samma ordning. Det fanns 
inga givna svarsalternativ utan respondenter kunde fritt utveckla sina svar. Kompletterande 
frågor ställdes därefter i takt med analysen av enkäten. Följdfrågorna var av skiftande karaktär 
beroende på vilka svar som avgavs i enkäten. Arbetet med en ostandardiserad och 
ostrukturerad enkät medförde att metoden för informationsinsamlandet  blev av kvalitativ 
natur.5 
 
Vi anser med stöd av Holme att kvalitativ metod ger en djupare förståelse av det 
problemkomplex som studeras och därmed skulle metoden kunna användas för att beskriva 
helheten av det sammanhang problemkomplexet inryms i. Metoden passade också oss bra 
eftersom den, som Holme utrycker det, ger utrymme för flexibilitet i förhållande till de 
erfarenheter som görs under insamlings- och informationsfasen6. I de fall nya uppslag kom 
fram under bearbetningen av enkäterna hade vi stor frihet att vidare undersöka och fördjupa 
oss i dessa. Uppsatsen är av deskriptiv natur eftersom vi inte ämnar hitta lösningar på de 
problem som eventuellt upptäcks i empirin utan vi beskriver endast de olika landstingens 
arbete med olika resursfördelningsmodeller och resursomvandlingsmodeller.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Patel Runa, Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder (1991), s.61f. 
6 Ibid., s. 80. 
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2.2 Valet av landstingen 
 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur olika svenska landsting fördelar och omvandlar 
sina resurser samt hur detta påverkar deras budgetutfall. Vår ambition var att försöka 
undersöka alla svenska landsting för att ge så heltäckande bild som möjligt. Här fick vi 
således ingen riktig valsituation då det bara fanns en väg att gå, att välja alla landsting, för att 
försöka nå vår ambition. 
 
Personerna som vi intervjuade valdes efter två kriterier nämligen att de skulle ha en ledande 
ekonomisk befattning och att de arbetade med resursfördelnings- samt 
resursomvandlingsmodeller. Anledningen till att vi valde denna typ av respondenter var att de 
innehar kunskap om hur modellerna används i praktiken i respektive landsting.   
 

2.3 Informationsinsamling 
 
I vår informationsinsamling har vi använt oss av såväl enkäter och intervjuer som 
litteratursökning. Enkäter och intervjuer har använts för att samla in ny information medan 
litteraturssökningen användes för att hitta den information som redan existerar inom 
ämnesområdet . 
 

2.3.1 Enkäter och intervjuer 
 
När det gäller insamling av ny information finns det två tekniker att välja mellan eller 
kombinera. Första metoden är användandet av en enkät och den andra metoden är att göra 
intervjuer. Vi valde att använda oss av en kombination när vi samlade in ny information. 
Anledningen till att vi valde en kombination var att enbart en enkät inte ger möjlighet till 
förtydligande om en fråga missuppfattas av en respondent. Dessutom är det svårt att följa upp 
frågor om bara en enkät används.  
 
Enkäter skickades ut till budgetchefer, controllers, ekonomichefer och andra ansvariga i 
respektive landsting. Efter att respondenterna haft enkäten några dagar ringde vi upp och 
diskuterade enkäten samt de svar som respondenterna avgivit. På detta sätt uppnåddes en 
uppföljning av frågorna samt en möjlighet att tydliggöra eventuella frågor. Därefter skickade 
respondenterna över enkäten som de hade besvarat. Nackdelen med detta förfarande var att 
det tog längre tid än om en intervju skulle gjorts. Enbart telefonintervju skulle kunna 
användas men då frågorna var av komplicerad natur ansåg vi det nödvändigt att ge 
respondenterna en betänketid. Även besöksintervjuer var uteslutet då det skulle ta för lång tid 
och kosta för mycket att resa runt till alla Sveriges landsting.7   
 
Empirin bygger på enkäter och intervjuer som besvarats av följande personer:  
 
 

• Bengt Einarsson, budgetchef,  Landstinget Västernorrland.  
 

• Vera Moqvist, controller, Landstinget i Jönköpings län . 
 

                                                           
7 Wiedersheim-Paul, Finn, Eriksson, Lars Torsten, Att utreda,  forska och rapportera(1991), s.76f. 
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• Christer Rosenkvist, ekonom, Landstinget Blekinge 
  
• Åke Wennerberg, koncerncontroller, Gotlands kommun.  
 

• Dan Petersson, budgetchef, Landstinget Kronoberg.  
 

• Claes Malmquist, ekonomichef,  Jämtlands läns landsting.  
 

• Birgitta Nencioni, budgetsamordnare, Landstinget Västmanland.  
 

• Inga Karlsson, ekonomichef, Landstinget Sörmland   
 

• Harald Kitti, ekonom,  Norrbottens läns landsting.   
 

• Ulf Erlandsson, biträdande ekonomidirektör,  Landstinget i Uppsala län . 
 

• Annika Hjertkvist, redovisningschef, Landstinget i Östergötland.  
 
När empirin var färdigställd översändes den till respondenterna via e-post för att ge möjlighet 
till ytterligare förtydliganden. Detta gjordes för att undvika eventuella missförstånd. I de fall 
respondenterna hade synpunkter ändrade vi detta.   
 

2.3.2. Litteratursökning 
 
Uppsatsens teori består av relevant litteratur som behandlar offentliga organisationer samt 
lagtexter. Vi har även studerat artiklar samt information om landstingen, främst genom deras 
hemsidor. Såväl budgetteori som styrning i offentliga organisationer är mycket stora och 
breda ämnen och vi har utifrån den omfattande floran av litteratur valt ut de titlar som bäst 
hamnade inom ramen för vår frågeställning. Tillgängligheten av den relevanta litteraturen 
måste bedömas ha varit ganska god då vi endast i något enstaka fall hade problem att få fram 
böcker som vi behövde. Anledningen till att vi studerade relevant teori var att det skulle ge 
oss en överblick över hur problemområdet uppfattas i litteraturen8.  
 
Vid studier av teori inom området budget och styrning i offentliga organisationer är det viktigt 
att ha i åtanke att det är olika författares tolkningar av ett studerat fenomen som rapporteras. 
Litteratur och artiklar kan i vissa fall vara starkt vinklade eller påverkade av forskarens 
värderingar9. Vi har därför lagt stor vikt vid att inom den tidsram vi haft till vårt förfogande få 
ihop så många olika synvinklar som möjligt i hopp om att återge en så nyanserad bild av 
teorin som möjligt.  
 
 

2.3.3 Access 
 
Accessen till  intervjuobjekt har i vissa fall varit svår. Vissa landsting avböjde att vara med i 
undersökningen och som motivering till detta användes oftast att de inte hade tid för denna 
typ av undersökningar. Den första kontakten med landstingens kanslier fungerade relativt bra 

                                                           
8 Wiedersheim-Paul, Finn, Eriksson, Lars Torsten, Att utreda,  forska och rapportera(1991), s.77. 
9 Svenning, Conny, Metodboken(1997), s. 121. 
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men det var när nästa kontakt gjordes med budgetchefer, ekonomichefer och controllers som 
samarbetsviljan var av skiftande karaktär.  
 

2.3.4 Svarsbortfall 
 
I vår undersökning tog vi kontakt med 20 landsting varav 11 svarade på våra frågor. Sedan 
tidigare hade vi svar på denna typ av frågor från Region Skåne. Tillsammans gjorde detta att 
vi hade 12 respondenter av 21 möjliga och således ett bortfall på nio landsting. Trots bortfallet 
valde vi att genomföra studien som planerat eftersom det ändå ger en bild av hur de svarande 
landstingen arbetar med fördelning och omvandling av resurser. 
 

2.3.5 Källkritik 
 
När uppsatser behandlar politiska organisationer kan intervjuobjekten försöka påverka 
intervjuaren i en riktning som stöder den förstnämndes intressen. Detta är någonting vi varit 
medvetna om i vår uppsatsprocess och haft i åtanke under alla moment. Vi har haft 
ambitionen att i denna uppsats bortse från den partipolitiska aspekten. Givetvis går det inte att 
helt och hållet bortse från att karaktären och sammansättningen av respondenter kan leda till 
att forskningen får ett visst resultat. Valet av respondenter gjordes utifrån ett kriterium 
nämligen att de skulle arbeta med budgeteringsfrågor. Det är möjligt att fler respondenter 
hade lett till en ännu mer nyanserad bild, men vår begränsade tidsram tillät inte fler intervjuer. 
Dock är vi nöjda med valet av respondenter då de arbetar med fördelning och omvandling av 
resurser inom hälso- och sjukvårdsenheten och därmed tycker vi att syftet med uppsatsen kan 
uppnås.   
 

2.4 Övriga faktorer som påverkar uppsatsen 
 
En helt neutral och värderingsfri forskning existerar inte utan alla forskare utgår från olika 
förutsättningar i sitt vetenskapliga arbete. Den utgångspunkt som anammas bygger på 
värderingar och normer hos forskaren och den miljö denne arbetar i.10 Mot denna bakgrund 
kan en kort redogörelse av oss författare vara på sin plats då vi utifrån vår referensram ska 
analysera den information som samlats in. Författarduon består av två personer som båda har 
företagsekonomi som huvudämne på ekonomprogrammet vid Lunds Universitet. Båda har 
också inriktat sig på redovisning och ekonomistyrning. Det bör också påpekas att ingen av 
författarna har arbetet inom landstingskommunal verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Holme, Idar Magne et. al., Forskningsmetodik (1997), s.30. 
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3. Teori 
 
I detta kapitel presenteras de teorier som är relevanta för vår empiriska studie. Teorin är 
tänkt som en referensram för de empiriska studierna.  
 
 
 

3.1 Landstingskommunen – en offentlig organisation 
 
I Sverige är den beslutande samhällsorganisationen uppdelad på tre nivåer nämligen stat, 
kommun och landsting. Beslutsfattandet är i sin tur uppdelat på olika ansvarsområden och på 
alla nivåer finns folkvalda församlingar samt en styrelse (se tabell 1). Kommuner och 
landsting har ett kommunalt självstyre vilket innebär att de som lokala enheter ombesörjer 
kollektivt finansierade förvaltningsuppgifter. Dessutom innebär självstyret att invånarna kan 
fatta beslut och direkt medverka i förvaltningsprocessen genom regelbundna allmänna val, 
byggda på allmän och lika rösträtt, yttrandefrihet samt fri partiverksamhet. Både kommun och 
landsting har offentligrättsliga befogenheter som beskattningsrätt och avgiftsmakt. 
 
Vad gäller landsting är deras huvuduppgift enligt Hälso- och sjukvårdslagen att ansvara för all 
hälso- och sjukvård med målet god hälsa och vård på lika villkor för alla. Anledningen till att 
landstingen fått denna uppgift är att hälso- och sjukvård kräver ett så stort 
befolkningsunderlag att de flesta kommunerna inte klarar av det. Varje landsting bildar ett 
sjukvårdsområde och de ansvarar för både sluten och öppen vård 
 
Landstingen kan också kallas för sekundärkommuner eftersom de innesluter ett antal 
primärkommuner. Varje län och dess primärkommuner utgör ett landsting om inte annat 
särskilt föreskrivs. Idag finns det 18 landsting, 2 regioner och en kommun som ansvarar för 
hälso- och sjukvård. Gotlands län har inget landsting utan där sköter  primärkommunen även 
de landstingskommunala uppgifterna. De två regionerna är Region Skåne och Region Västra 
Götaland. 11  
 
Myndighet Område Folkvald 

församling 
Styrelse Ansvarsområde Styrmedel 

Staten Hela landet Riksdagen Regeringen Lagstiftning och 
ekonomisk politik 

Riksdagen 
lagstiftar 

Landstinget Länet Landstings-
fullmäktige 

Landstingsstyrelse Sjukvård, 
tandvård, kultur, 
utbildning, 
kommunikationer 
och regionala 
frågor  

Hälso- och 
sjukvårdslagen, 
Kommunallagen 
mm. 

Kommunen Kommunen Kommun-
fullmäktige 

Kommunstyrelse Barnomsorg, 
undervisning, 
socialtjänst, 
miljövård och 
hälsoskydd, plan- 
och byggfrågor 
mm. 

Kommunallagen 
mm. 

Tabell 1: Stat, landsting och kommun med olika ansvarsområden och  folkvalda församlingar med egen styrelse 
Källa: www.sverigedirekt.se  

                                                           
11 Gustafsson, Agne, Kommunal självstyrelse (1999), s.11ff.   
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3.2 Budgetmodeller i offentliga organisationer 
 
En budget är en förutsägelse om framtiden där mycket byggs på antaganden om hur framtiden 
kommer att utvecklas12. För många är det en siffersammanställning i kronor om vad som 
avses hända under en period, vanligtvis ett år. Siffersammanställningen ska också belysa vad 
olika enheter ansvarar för.13 Det bör dock påpekas att budget är ett led av många i 
organisationens planering och styrning. För organisationer är budget ett verktyg som kan föra 
ut ledningens mål och strategier till operativt ansvariga och blir därmed som ett 
handlingsprogram ute i verksamheten. Detta handlingsprogram ska, förutom kostnader och 
intäkter, även innehålla målsättningar och handlingsramar för olika enheter i organisationer. I 
handlingsprogrammet ska det också framgå vad som förväntas av olika enheter under 
verksamhetsåret.14 Budget kan också användas för att beskriva vilka resurser som finns 
tillgängliga under budgetåret och vad resurserna ska användas till15.  
 
Något som kännetecknar offentlig sektor är att de förtroendevalda antas förverkliga sina 
politiska mål genom budgetering och allokering av resurser till olika delar av verksamheten16. 
Ett annat kännetecken som är speciellt för offentliga organisationer är att Kommunallagen slår 
fast att kommun och landstingskommun varje år ska upprätta en budget för varje kalenderår. 
Den budget som upprättas ska baseras på föregående års bokslut. Vidare ska det framgå vilka 
anslag som ska utgå och hur de ska finansieras samt vilken skattesats som ska ligga till 
grund.17 Traditionellt förväntas budgetering vara ett centralt styrinstrument i såväl privata  
som offentliga organisationer. Även i den landstingskommunala sjukvården anses budgetering 
vara ett centralt styrinstrument med vilket ledningen kan påverka verksamheten.18   
 
Ett tecken på budgetprocessens centrala ställning i offentliga organisationer är att det finns en 
ständig vilja till förändring och utveckling. Ett av de starkaste incitamenten till förändring är 
ökade krav på effektiviseringar och besparingar. Den vanligaste förändringen består i att 
offentliga organisationer tex. landstingskommuner skiftar budgetmodell.19 När ett skifte av 
budgetmodeller görs finns det olika tillvägagångssätt. En väg är att välja en ny 
resursfördelningsmodell som kan påverka maktfördelningen i organisationen så att  
möjligheten till effektiviseringar och besparingar stärks. Ett annat sätt att förändra kan vara en 
ny resursomvandlingsmodell. Syftet med en ändring av resursomvandlingsmodell kan vara att 
öka konkurrensen eller som i fallet med resursfördelningsmodeller för att renodla roller så att 
effektiviseringar samt besparingar uppnås.  
 
De aktörer som främst påverkar maktfördelningen i offentliga organisationer är förvaltningar 
och politiker. Forskaren Aron Wildavsky beskriver i sin bok Budgeting - A Comparative 
Theory of Budgetary Processes (1975) att budgetering i offentliga organisationer kan vara ett 
centralt instrument med vilket politiker antas omvandla finansiella resurser till samhällsnytta. 
När politiker ska omvandla finansiella resurser till samhällsnytta uppstår problem. Ett 
problem är att det i samhället finns olika preferenser om skilda användningsområdens relativa 
nytta. Politikernas uppgift är att representera dessa olika preferenser och politik är den process 
i vilken de olika preferenserna prioriteras. Av stor betydelse är att endast begränsade 
                                                           
12 Anell, Anders, Från central planering till lokalt ansvar (1990), s.25. 
13 Samuelson, Lars A (red.), Controllerhandboken (1996), s.200. 
14 Bergstand, Jan et. al., Styr bättre med bättre budget (1992), s.10. 
15 Samuelson, Lars A, Budgetering & intern redovisning (1987), s.71. 
16 Anell, Anders, Från central planering till lokalt ansvar (1990), s.1. 
17 SFS 1991:900. 
18 Anell, Anders, Från central planering till lokalt ansvar (1990), s.1. 
19 Bokenstrand, Cecilia, Budgetpolitik (1996), s. 7. 
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finansiella resurser kan avsättas till de olika användningsområdena och de olika 
användningsområdena konkurrerar därmed om medlen. Budgetering i offentlig sektor är det 
redskap som hanterar konflikter mellan ansvarsområden och slutligen avgör dessa. Här slås 
fast vem som fått resurserna och vem som gått miste om dem.  
 
Förvaltningarna, kan enligt Aron Wildavsky, beskrivas som förkämpar och har till uppgift att 
kräva pengar för olika verksamheter medan politikerna  beskrivs som väktare med uppgift att 
få balans i ekonomin. Genom förändring av modeller ska framförallt väktarens roll stärkas så 
att ökad kostnadskontroll uppstår.20 I landstingen återfinns väktarna främst i 
landstingsstyrelsen men också bland ekonomikontorets högre tjänstemän. Förkämparna hittas 
i nämnderna och förvaltningarna. Hur starka väktarna är beror mycket på vilken 
resursfördelningsmodell respektive resursomvandlingsmodell som valts och på förkämparnas 
eventuella kunskapsöverläge. Förkämparnas kunskapsöverläge gör att väktarna har 
svårigheter att ”hålla i pengarna” eftersom de inte har tillräcklig kunskap om verksamheterna 
och därmed kan väktarnas roll bli svag i förhållande till förkämparna21. Trots motsättningar är 
väktare och förkämpar två viktiga roller i offentlig sektor. Saknas väktarna kan den 
kommunala ekonomin gå under. Saknas däremot förkämparna är risken stor att nya viktiga 
behov inte blir tillgodosedda.22   
 
 

3.2.1 Resursfördelningsmodeller i teorin 
 
Landstingsfullmäktige beslutar med stöd av sin beskattningsrätt om hur stor skattesats som 
ska tas ut av medborgarna. Det är denna givna skatteintäkt som ska fördelas mellan 
verksamheterna med hjälp av en fördelningsmodell. Ett exempel på detta är när ett landsting 
ska fördela en given skatteintäkt till respektive verksamhet och för att fördelningen ska göras 
på samma sätt till alla verksamheter används en modell som alla i organisationen är väl 
förtrogna med. De fördelningsmodeller som landstingen kan välja mellan är bl.a. 
behovsbudget, rambudget, programbudget och befolkningsbaserad resursfördelningsmodell. 
Fördelningsmodellen används på en nivå mellan landstingsledningen, i form av 
landstingsstyrelse eller landstingsfullmäktige, och de olika verksamheterna oftast i form av 
politiska nämnder. Produkten av resursfördelningsmodellen blir den budget som respektive 
verksamhet har att rätta sig efter.23 Landstingsfullmäktige är enligt Kommunallagen 
beslutande församling som tar beslut om hur budgeten ska se ut och landstingsstyrelsen är 
enligt samma lag det verkställande organet som ska se till att budgeten följs24.  
 
En tillbakablick har gjorts av forskaren Cecilia Bokenstrand som visar att olika 
fördelningsmodeller avlöst varandra. En del modeller syftar till att stärka politikernas roll 
medan andra stärker förvaltningarnas roll. Ett exempel på detta är att under senare år har vissa 
kommuner gått från behovsbudget till rambudget för att stärka politikernas ställning. Dock 
har inte resultatet blivit vad som åsyftats utan politikernas roll har förblivit svag. Nedan i detta 
kapitel följer en mer detaljerad beskrivning av de vanligaste resursfördelningsmodeller och 
deras respektive karakteristika.  
 

                                                           
20 Brunsson, Nils et. al., Går det att spara? (1982), s.14. 
21 Anell, Anders, Från central planering till lokalt ansvar (1990), s.40. 
22 Brunsson, Nils et. al., Går det att spara? (1982), s.14. 
23 Bokenstrand, Cecilia, Budgetpolitik (1996), s. 31f. 
24 SFS 1991:900. 
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Behovsbudget 
 
Behovsbudget innebär att förvaltningar äskar pengar och att politikerna sedan samlar in 
äskandena och ställer samman dem. Äskandena används som underlag när skattesatsen räknas 
ut som behövs för att täcka utgifterna. I inledningsskedet av budgetprocessen finns inga 
begränsningar för hur mycket pengar som de olika verksamheterna kommer att begära. 
Eftersom det saknas begränsningar kommer summan av äskanden ofta överstiga resurserna. I 
slutfasen blir därför prutning nödvändigt för att förhindra att tillgängliga resurser överskrids. 
Politikerna får till uppgift att skära i äskandena för att inte utgifterna ska överstiga 
inkomsterna. På grund av politikernas nedskärningar uppstår det konflikter mellan politiker 
och förvaltningar som kan lösas om prutningarna fördelas någorlunda rättvist mellan 
verksamheterna. Nackdelen med behovsbudgetering är att offentliga organisationers utgifter 
ökar för varje år och därmed riskerar politiker att bli den svaga parten i denna modell. 
Prutningens påverkan är i princip obefintlig eftersom de ursprungliga äskandena ökar för 
varje år.  
 
För att behovsbudget ska fungera måste politiker ha en stark roll så att de kan styra via 
budgeten. Har inte politiker en stark position riskerar den offentliga verksamheten att 
expandera i form av ökade kostnader. Politiker kan få en starkare roll om de får mer 
information och kunskap i form av hur mycket pengar som verkligen krävs för att driva 
verksamheterna. Detta leder till att förvaltningar tvingas att noga beskriva konsekvenserna av 
sina äskanden. I verkligheten har behovsbudgeten inte fungerat eftersom politikernas roll varit 
svag och expansionen har därför inte kunnat bromsas. En av anledningarna till detta är att 
lägre tjänstemän som anställts för att stödja politikerna med information och kunskap istället 
har blivit förvaltningarnas representanter.25  
 
Vid användandet av en behovsorienterad styrmodell är förvaltningarna den starkare parten 
eftersom de har kunskap om verksamhetens behov. Detta gör att förvaltningarna lättare kan få 
pengar till sin verksamhet. Denna modell används ofta vid utbyggnadsbehov och därför intar 
förvaltningarna en starkare roll. Det finns hos allmänheten ett stort behov av utbyggnad av 
offentlig service och därmed utsätts politiker för ett stort tryck att ge med sig. Behovet är i 
främsta rummet medan de ekonomiska måtten är sekundära.  
 
 

Rambudget 
 
Rambudgetering börjar i andra ändan då utgångspunkten för budgetarbetet är det politiska 
beslutet om skattesatsen. Skattesatsen utgör ramen inom vilken alla förvaltningars önskemål 
måste få plats. I praktiken är det så att den enskilda förvaltningen tilldelas en ram inom vilken 
deras utgifter måste hålla sig.26 Fördelen med denna budgetering är att kommunledningens 
arbete förenklas och förutsättningarna för finansiell styrning blir bättre. Rambudgetering har 
ofta använts när kommuners ekonomi varit dålig. I motsats till behovsbudgetering är det 
kommunens rådande ekonomi och inte förvaltningarnas resursbehov som är i fokus. Däremot 
är nackdelen med en rambudget att den inte är flexibel dvs. när den väl är fastställd kan den 
inte ändras. Detta försvårar omprövningar och förnyelser av den kommunala verksamheten.27  
Syftet med denna modell är att politikerna ska ha mer inflytande över verksamhetens totala 
omfattning. Samtidigt som deras inflytande över verksamhetens detaljer minskar. Utfallet har 

                                                           
25 Bokenstrand, Cecilia, Budgetpolitik (1996), s.16. 
26 Leijon, Svante et. al., Förvaltandets förändring (1984), s.33ff. 
27 Brorström, Björn et. al., Kommunekonomi – princip och praxis och problem (1990), s.37. 
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dock inte blivit vad som från början var tänkt beroende på att politikerna fortfarande 
detaljgranskar förvaltningarnas budgetförslag.  
 
En rambudget kan stärka politikers roll eftersom ekonomin sätts i främsta rummet. Detta 
märks konkret då modellen leder till en sund ekonomi utan skattehöjningar. Ekonomin 
upprätthålls genom att kommunen intar en återhållsam ställning och inte satsar så mycket på 
olika verksamheter. När en rambudget tillämpas blir dessutom en budgetuppföljning viktig 
och är mer i centrum än vid behovsorienterad styrmodell28. Budgetuppföljning är ett av 
ledningens viktigaste styrverktyg29. Ett syfte med en uppföljning är att upptäcka avvikelser 
som har uppstått i förhållande till budgeten eller andra liknande dokument.  När avvikelserna 
upptäcks  ska de förklaras och diskuteras för att så småningom leda fram till åtgärder som ska 
rätta till negativa tendenser. För att uppmuntra diskussioner om eventuella uppkomna 
budgetavvikelser är det viktigt att syftet med tydlig ansvarsmarkering är uppfyllt. 30 
Uppföljningen kan vara månadsvis, kvartalsvis- eller tertialvis. Det är dock viktigt att chefer 
och resultatansvariga känner till vilken tidsintervall som valts i förväg så att de hinner 
förbereda sig för uppföljningen31. Budgetuppföljningen kan sägas vara en early warnings 
system dvs. ett system som varnar ansvariga då avvikelserna blir för stora. Meningen är att 
ansvariga ska få omedelbar kännedom om ändrade förutsättningar och om detta fungerar kan 
budgeten användas som ett styrverktyg.32  
 
 

Programbudget 
 
Programbudgetering innebär att hela verksamheten indelas i olika program där varje program 
kopplas till en specifik verksamhet. Själva programmet består av en plan över kostnader och 
prestationer där mål för varje program ställs upp och relateras till organisationens 
övergripande målsättning. Med hjälp av dessa mål utformas krav på prestationer inom varje 
program så att den totala nyttan för organisationen kan maximeras. De olika verksamheterna 
äskar därefter pengar för att kunna genomföra de uppsatta målen. I samband med detta måste 
förvaltningsledningen väl motivera sina äskanden för politikerna.33 Politikerna är med och 
detaljstyr verksamheten genom att de har sista ordet om vilka äskanden som ska beviljas. 
Denna modell är framförallt till för att minska expansionen och hålla kostnaderna nere. 
Långsiktig planering och mål är två nyckelord inom programbudgetering. För att få resurser 
måste ett långsiktigt mål presenteras för politikerna.34  
 
Modellen har kritiserats och då har det främst lyfts fram att den inte passar inom offentlig 
förvaltning. Aron Wildavsky har t.o.m. gått så långt att han förklarat att programbudgetering 
misslyckats ”everywhere and at all times”.35 Anledningen till denna kritik är att 
programbudgetering utgår från ett antagande att förtroendevalda arbetar utifrån en 
rationalistisk planeringsmodell som inte stämmer överens med styrningen av offentliga 
förvaltningar. Tekniken i denna modell är inte anpassad för en politisk miljö och 
beslutsprocess menar kritikerna. 36 
 

                                                           
28 Leijon, Svante et. al., Förvaltandets förändring (1984), s.37ff. 
29 Arwidi, Olof et. al., Budgetering i industriföretagets  styrsystem (1991), s. 167. 
30 Samuelson, Lars A (red.), Controllerhandboken (1996), s.222ff.  
31 Ibid., s.111.  
32 Ibid., s.222ff.  
33 Axell, Anders, Från central planering till lokalt ansvar (1990), s.94ff. 
34 Bokenstrand, Cecilia, Budgetpolitik (1996), s.16. 
35 Wildavsky, Aron, The politics of the bugetary process(1984), s.198.   
36 Anell, Anders, Från central planering till lokalt ansvar (1990), s.94ff. 
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Befolkningsbaserad resursfördelningsmodell 
 
Befolkningsbaserad resursfördelningsmodell är en form av rambudget som ofta används inom 
sjukvården. Utgångspunkten är de befintliga skatteintäkterna som fördelas till nämnderna. 
Underlag för fördelningen är befolkningsprofilen i form av antal invånare och 
åldersfördelning samt socioekonomiska faktorer. Därefter jämförs underlaget med olika 
åldersklassers genomsnittliga vårdkonsumtion per år och på detta sätt räknas en förväntad 
vårdkonsumtion ut för varje distrikt. Modellen har tagits fram för att lättare möta kraven i 
Hälso- och sjukvårdslagens sjunde paragraf som stipulerar att landstingskommuner ska 
planera hälso- och sjukvården med utgångspunkt i befolkningens behov.37 Fördelen med 
denna modell är att den kräver mindre tid och mindre arbete i jämförelse med andra 
fördelningsmetoder38. Modellens fördelar kan uppnås om politikerna har en stark roll och 
därmed slipper förhandla med förvaltningarna om prioriteringsfrågor då fördelningen bygger 
på en given ram39. Tanken är att några tilläggsanslag, d.v.s. anslag som beviljas under löpande 
budgetår vid sidan av den ordinarie budgeten, inte ska medges. Faran med tilläggsanslag är att 
de ger en möjlighet att kringgå budgeten och därmed förloras dess styrförmåga.40 
 
Den befolkningsbaserade behovsbudgeten bygger på fyra stöttepelare nämligen objektivitet, 
transparens, roller och rättvisa. Tanken med de fyra stöttepelarna är att skapa en tydlighet i 
budgetprocessen. Den första stöttepelaren är objektivitet och innebär att fördelning av 
skatteintäkter ska baseras på medborgarnas behov av kommunal service. Fördelningen 
baseras på objektiva grunder för att på så sätt uppnå mätningar som är reliabla. För att 
mätningar verkligen ska bli reliabla krävs det att de utförs på ett korrekt sätt och är 
tillförlitliga samt inte kan manipuleras. Med transparens menas att fördelningen kan 
”blottläggas” för medborgare så att de kan förstå på vilka grunder denna baseras. Den tredje 
stöttepelaren roller handlar om relationerna mellan budgetprocessens olika aktörer. I denna 
modell behöver inte politiker förhandla med förvaltningar eftersom fördelningen baseras på 
befolkningsprofilen. Slutligen innebär den fjärde stöttepelaren att resursfördelning ska 
uppfattas som rättvis. Om de tre andra stöttepelarna fungerar kan rättviseaspekten uppnås och 
därmed kommer resursfördelningen att avspegla befolkningens servicebehov.41   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
37 Anell, Anders, Från central planering till lokalt ansvar (1990), s.108. 
38 Bokenstrand, Cecilia, Budgetpolitik (1996), s.67. 
39 Ibid., s.137. 
40 Ibid., s.59. 
41 Ibid., s.21ff. 
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Karakteristika Behovsbudget Rambudget Programbudget Befolknings-
baserad 

Resurstilldelning
  
 
 

Förvaltningar 
äskar pengar av 
politiker. 

Skattesatsen 
utgör en 
ekonomisk ram 
för de olika 
förvaltningarna.  

Äskanden som 
utgår från tydliga 
mål i 
förvaltningens 
verksamhet. 

Skatteintäkter 
fördelas till 
förvaltningar 
utifrån 
medborgarnas 
antal och behov 

Rollfördelning Politikern svag.  
Kunskapsövertag 
hos 
förvaltningarna 
kan ge mer 
pengar om de vill 
utnyttja sin 
medicinska 
kunskap. 
 

Politikern stark. 
Eftersom 
förvaltningarna 
får en tydlig ram 
att följa. 

Politikern stark. 
Eftersom denne 
beslutar om 
förvaltningarnas 
mål är berättigat 
till pengar. 

Politikern stark. 
Fördelningen 
bygger på modell 
som är lätt att 
försvara. 

Ekonomiska 
konsekvenser 

Årliga 
kostnadsökningar 
eftersom 
förvaltningarna 
innehar all 
kunskap om 
verksamheten. 

Kostnaderna 
följer 
skatteintäkten. 
Går inte att 
avvika från den 
ekonomiska 
ramen. 

Modellen ska 
förhindra 
kostnadsökningar 
eftersom 
förvaltningarna 
först ska ha mål 
för att få pengar.  

Kostnader följer 
skatteintäkter och 
demografi. 

Tabell 2: De olika fördelningsmodellernas karakteristika. 
 

3.2.2 Resursomvandlingsmodeller 
 
När skattemedlen är fördelade till respektive verksamhet har de ansvariga för verksamheterna 
till uppgift att omvandla skattepengarna till tjänster som medborgarna ska ta del av. För att 
uppnå detta används någon form av resursomvandlingsmodell. Resursomvandlingsmodellerna 
används på nivån mellan de politiska nämnderna och de producerande enheterna. Exempel på 
resursomvandlingsmodeller är de traditionella anslagsmodellerna som den  sektorsbaserade 
modellen och den territoriella modellen. Dessutom finns en modernare modell i form av 
beställar- och utförarmodellen.42  
 
 

Traditionella resursomvandlingsmodeller 
 
Den sektorsindelade modellen används i organisationer som delats upp på ett antal sektorer 
oftast benämnda kontor eller förvaltningar. Modellen förespråkar ”det odelade ansvarets 
princip” och enligt principen ska allt beställaransvar för en verksamhetsgren vara samlat i en 
organisation.  I de olika förvaltningarna och nämnderna sitter både beställare och utförare 
tillsammans.43 Territoriell modell delar upp kommunen i geografiska områden varvid lokala 
enheter i form av kommundelsnämnder/stadsdelsnämnder skapas. I de geografiska nämnderna 
sitter både lokala beställare och utförare som tar beslut tillsammans. Inte heller här uppnås en 

                                                           
42 Gustafsson, Agne, Kommunal självstyrelse (1999), s.208ff. 
43 Collin, Sven-Olof (red.) et. al., Kommuner och landsting i förändring (1993), s.27. 
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konkret förhandlingssituation. Nackdelen med både den sektorsindelade modellen och den 
territoriella modellen är att såväl beställar- som producentfunktionerna integreras i en och 
samma organisation.44 Följden blir att det är samma beslutsfattare som bestämmer vad 
landstingsinvånarna ska erbjudas för tjänster samtidigt som de ska övervaka och styra 
produktionen av tjänsterna. Ett annat karaktärsdrag för modellerna är att produktionen sker i 
en monopolställning och på så sätt uteblir konkurrensen.45  
 
 

Beställar- och utförarmodellen 
 
Ett annat sätt att omvandla resurser kan vara att använda en s.k. beställar- och utförarmodell. 
Syftet med beställar- och utförarmodellen är att tydligt särskilja den politiska organisationen 
från den producerande och föra in en marknadskoppling i organisationen. Vad som menas 
med ett tydligt särskiljande är att politikernas roll som medborgarrepresentant och beställare 
renodlas så att effektivare politisk styrning uppnås. Med marknadskoppling åsyftas ett 
marknadsliknande köp- och säljförhållande. Utförandeenheten finansieras helt via 
beställningar och ska lämna anbud som beskriver till vilket pris en önskad beställning kan 
levereras.  
 
Att rent teoretiskt beskriva hur beställar- och utförarmodellen ser ut är kanske inte så svårt.  
Dock är det svårare att ta fram en entydig bild av hur modellen används i praktiken. Några 
landsting har en central beställarnämnd och andra har ett flertal som är regionalt utspridda. En 
del skapar särskilda beställarnämnder medan andra låter landstingsstyrelsen eller 
landstingsfullmäktige inneha denna roll. Beställar- och utförarmodellen går däremot i regel att 
spåra på två nivåer i sjukvårdsorganisationen. Den första nivån är när beställar- och 
utförarmodellen finns mellan en typ av beställarnämnd och landstingets olika 
sjukvårdsenheter och den andra nivån är när beställar- och utförarrelationen finns både mellan 
olika sjukhus och vårdenheter. Ett exempel på den första nivån, som kan kallas för beställar- 
och utförarmodell på landstingsnivå, är när de olika beställarnämnderna får resurser från 
landstingets centrala ledning och därefter köper vård av sjukvårdsenheterna inom landstinget. 
Den andra nivån är däremot ett exempel på när olika sjukhus köper in serviceverksamhet i 
form av laboratorietjänster, vaktmästeri mm. från andra enheter och kallas för beställar- och 
utförarmodell på sjukhusnivå.46 Detta är några av skillnaderna men detta till trots så finns 
vissa gemensamma mönster för användandet av beställar- och utförarmodeller. Något som är 
gemensamt är att landstingen vill gå från traditionell anslagsstyrning till kontraktsstyrning. 
Med detta menas att landstingen inför tidsbegränsade avtal mellan beställaren och utföraren 
som måste omförhandlas när tiden gått ut. Omförhandlingen ska baseras på en jämförelse av 
resultatförväntningarna som avtalet stipulerat och det verkliga utfallet.  
 
Modellen syftar också till ett ökat marknadstänkande och bidra till ökad konkurrens för att få 
ner kostnaderna. Landsting vill uppnå ökad konkurrens genom att prova olika ägar- och 
driftsformer. Meningen är att de interna leverantörerna ska utsättas för extern konkurrens då 
beställarnämnderna ges rätt att köpa vård i princip av vem de vill.47 Det är inte alltid modellen 
bidrar till minskade kostnader eftersom en kvalitetskonkurrens eventuellt kan uppstå. Ju mer 

                                                           
44 Gustafsson, Agne, Kommunal självstyrelse (1999), s.209. 
45 Andersson, Per Magnus, Hansson, Lennart, Beställare-utförare – ett alternativ till entreprenad i kommuner 
(1989), s.7. 
46 Collin, Sven-Olof (red.) et. al., Kommuner och landsting i förändring (1993), s.169ff. 
47 Ibid., s.130ff. 



 19

de olika sjukvårdsenheterna satsar på kvalitet i sina tjänster ju dyrare blir tjänsten att utföra 
och då prissätts den därefter.48  
 
Ett annat huvuddrag i modellen är att en koncentration av politikernas styrning ska uppnås  
genom  införandet  av  en politisk beställarnämnd med renodlad beställaruppgift. Politikerna 
bör koncentrera sig på den övergripande verksamhetsinriktningen för att stärka förmågan att 
utöva resultatuppföljning och kundorienterad kvalitetskontroll så att en bättre kundorientering 
uppnås.49  Med andra ord vill modellen renodla politikernas roll som väktare. Meningen är att 
beställaren ska ha en klart definierad roll som beställare, medan producenten enbart ska 
producera vård som beställs av beställaren. Beställaren erhåller pengar av den centrala 
ledningen vid det ordinarie budgetfastställandet som sker en gång om året. Förutsättningen för 
att modellen ska fungera är att intäkten har en reell innebörd så att beställar- och 
utförarmodellen inte blir en ”låtsasaffär” mellan distrikten50.  
 
Ersättning som producenter i denna modell får vid försäljning av vård är prestationsbaserad. 
För att en sådan prestationsbaserad ersättning ska upplevas som rättvis krävs det att 
prestationerna kan identifieras på ett tillförlitligt sätt. Traditionella mått inom sjukvården som 
vårddagar, vårdtillfällen och läkarbesök är inte tillräckliga. Därför har ett system utvecklats 
för att ersätta de traditionella måtten och systemet kallas för DRG. Systemet är tänkt som ett 
prissättningsinstrument för medicinska tjänster. Förkortningen DRG står för 
diagnosrelaterade grupper och innebörden av detta är att varje vårdtillfälle beroende av ställd 
diagnos grupperas i en diagnosgrupp. Fördelen med ett rättvist prestationsbaserat system kan 
bli att producenter arbetar för en förbättrad verksamhet och erbjuder konsumenter bättre vård. 
Producenter kommer att sträva efter detta för att nämnderna ska köpa vård av dem. 
Användandet av beställar- och utförarmodellen kan bidra till en effektiv fördelning av 
resurserna.  
 
En positiv effekt som kan uppnås om beställar- och utförarmodellen införs med 
prestationsbaserad ersättning är att sjukvårdens struktur och innehåll förändras om detta är 
nödvändigt. Det kan bli så att varje företrädare i verksamheten blir tvungen att se över 
befintliga rutiner och tillämpade arbetsformer för att finna kostnadseffektiva lösningar. 
Producenter som inte utnyttjar alla resurser kommer att bli tvungna att göra sig av med dessa 
och satsa på det som efterfrågas. För att modellen ska fungera måste politiker inför sina 
väljare försvara strukturella förändringar i verksamheten. Om politiker inte vågar försvara och 
genomföra förändringar kan de positiva effekterna av beställar- och utförarmodellen med 
prestationsbaserad ersättning utebli. 51   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
48 Collin, Sven-Olof (red.) et. al., Kommuner och landsting i förändring (1993), s.4.  
49 Ibid., s.131. 
50 Jarefors, Anders. Vad kan företagsekonomin bidra med i offentliga sektorn? Ekonomi & Styrning nr.1 1991. 
51 Anell, Anders. Hälso- och sjukvårdens decentralisering. Ekonomi & Styrning nr.2 1991. 
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Karakteristika Traditionell 
resursomvandlingsmodell 

Beställar- och utförarmodell 

Resursomvandling Resurserna omvandlas till 
tjänster av  respektive 
förvaltning. 

Resurserna omvandlas till 
tjänster genom 
vårdöverenskommelser 
mellan beställare och utförare. 

Förhållande mellan beställare 
och utförare 

Finns ingen separation av 
rollerna. Varje  lokal 
förvaltning sitter tillsammans 
och består av både beställare 
och utförare.  
 

Tydliga roller. Sitter 
separerade från varandra. 
Beställaren dvs. politikerna 
företräder medborgarna och 
ska beställa den vård som 
medborgarna efterfrågar.  

Konkurrens 
 

I princip obefintlig. 
Produktionen av t.ex. vård 
sker i monopolställning där 
konkurrensen är obefintlig. 

Uppmuntrar till konkurrens då 
beställaren tillåts beställa vård 
från den billigaste 
producenten 

Marknadstänkande Uppmuntrar inte till det. Det 
är samma beslutsfattare som 
bestämmer vad 
landstingsinvånarna ska 
erbjudas för tjänster samtidigt 
som de ska övervaka och styra 
produktionen av tjänsterna. 
 

Uppmuntrar till 
marknadstänkande då det 
finns ett köp- och sälj 
förhållande. 

Tabell 3: Karakteristika för traditionell resursomvandlingsmodell och beställar- och utförarmodell. 
 

3.3 Modellerna i praktiken  - fallet Region Skåne 
 
Skåne län har ca 1 100 000 invånare. Hälso- och sjukvården är volymmässigt den 
dominerande delen av Region Skånes verksamhet. Denna funktion upptar 83 procent av den 
totala budgeten som var 22 390 mkr för år 2000 och sysselsätter 88 procent av medarbetarna. 
Då kandidatuppsatsen Region Skånes budgetprocess – i påverkan av aktörer och 
organisationsstruktur skrevs våren 2002 hade Region Skåne en borgerlig majoritet i form av 
Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet. Sen undersökningen gjordes 
har val hållits och den politiska majoriteten ändrats. Idag styrs Region Skåne av 
Socialdemokrater, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Eftersom ett maktskifte genomförts kan 
den beskrivning som nedan följer av arbetet med budgetmodeller komma att förändras inom 
en snar framtid. 
 
 

Resursfördelning  
 
Region Skåne har valt en befolkningsbaserad resursfördelningsmodell där resursfördelningen 
bygger på kostnadsdata och socioekonomisk data om Skåne som hämtats från Statistiska 
Centralbyrån. I detta material finns bl.a. åldersfördelning, civilstånd, arbetssituation m.m. som 
jämförs med olika åldersklassers genomsnittliga vårdkonsumtion för att kunna bedöma 
framtida förväntad vårdkonsumtion. Underlaget ligger till grund för fördelning av Region 
Skånes totala intäkter ut till hälso- och sjukvårds enheterna. De totala resurserna består till 
största del av skatteintäkter men också av statsbidrag från staten. Det är de fem 
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beställarnämnderna som får var sin del av potten enligt denna resursfördelningsmodell. 
Området hälso- och sjukvård inom Region Skåne är uppdelat på fem sjukvårdsdistrikt där den 
politiska styrningen sker genom beställarnämnder som fördelar resurser för den egna 
befolkningens konsumtion. De fem beställarnämnderna lyder under Regionfullmäktige och är 
politiska nämnder. Enligt den befolkningsbaserade resursfördelningsmodellen är det 
beställarnämnderna som ska få pengar av regionledningen för att beställa vård av den utförare 
som är billigast utan att kvaliteten blir lidande. 
 
Den befolkningsbaserade resursfördelningsmodellen anses vara rättvis då den bygger på 
behovet hos medborgarna. En del representanter för Region Skåne anser dock att modellen 
har stora brister eftersom enbart behovet speglas och hänsyn inte tas till verksamheternas 
olika produktionskostnader. Ett resultat av modellen är att verksamheter som har låga 
produktionskostnader och ett stort behov av vård får mer resurser än vad produktionen kräver. 
De som å andra sidan har höga produktionskostnader och ett litet behov av vård riskerar att få 
mindre resurser än vad som är nödvändigt för att täcka produktionskostnaderna. Detta får till 
följd att de faktiska kostnaderna som verksamheter har inte alltid täcks av 
resursfördelningsmodellen. Producenterna i Region Skåne får därför efter påtryckningar ett 
tilläggsanslag, som ligger utanför modellen, av regionledningen för att täcka sina faktiska 
kostnader. Regionledningen innehar en väktarroll och försöker hålla i pengarna men eftersom 
medborgare kräver alltmer vård blir det omöjligt för dem att neka vårdproducenterna 
tilläggsanslag. På så sätt får vårdproducenterna mer pengar fast den befolkningsbaserade 
resursfördelningsmodellen bygger på medborgarnas behov och inte på produktionskostnader. 
Tilläggsanslagen får till följd att den befolkningsbaserade resursfördelningsmodellen sätts ur 
spel. 
 
Ett sätt att komma runt problemet med olika produktionskostnader är att strukturera om i den 
infrastruktur som redan finns. I Region Skåne finns ett tydligt exempel på denna problematik 
då det finns ett fullt utrustat akutsjukhus i Kristianstad som skulle klara av att betjäna en stor 
befolkningsmängd. Invånarantalet har dock sjunkit drastiskt de senaste åren men sjukhuset 
har inte förändrat sin struktur. Kostnaderna för sjukhuset i Kristianstad baseras på ett högt 
invånarantal som skulle ge fler patientbesök om året. Intäkterna från fördelningsmodellen 
baseras på antalet patientbesök och då patienterna i takt med invånarantalet har sjunkit blir 
intäkterna lägre.  
 
Budgeten måste revideras då vårdproducenterna inte kan leva upp till vårdöverenskommelsen 
som redan innan slutits med beställarnämnden. Politikernas uppgift är att se till att budgeten 
följs men det är inte alltid lätt eftersom intäkterna är för låga i förhållande till den vård som 
produceras. En skattehöjning förordas av politiker för att lättare kunna nå balans i budgeten, 
vilket skulle kunna stärka deras roll. Dessutom är det svårt för politiker att minska 
vårdkostnaderna eftersom väljarna tar illa upp, vilket kan leda till att politikerna förlorar sitt 
politiska mandat. Med andra ord vågar inte politiker genomföra strukturella förändringar då 
detta kan äventyra deras plats i nästa val. Därmed är deras roll som väktare svag eftersom den 
urholkas av detta hot.52 
 
 
 
 

 

                                                           
52 Lindsjö, Kristian et. al., Region Skånes budgetprocess – i påverkan av aktörer och organisationsstruktur 
(2002), s. 31f. 
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Resursomvandling 
 
Region Skåne har valt en beställar- och utförarmodell för att omvandla resurser. I modellen 
har beställare och utförare separerats så att rollerna blir tydligare. Beställarnämnderna 
företräder medborgarna och ska beställa vård av producenterna som representeras av 
förvaltningarna. Förhandlingarna mellan de båda parterna ska mynna ut i en 
vårdöverenskommelse. När vårdöverenskommelsen är sluten och respektive 
sjukvårdsproducent vet hur mycket resurser den har fått kan regionledningen överblicka de 
totala hälso- och sjukvårdskostnaderna.  
 
Beställarnämnderna i sjukvårdsdistrikten får sin budget fastslagen i oktober månad. Det 
budgetår som budgeten gäller börjar ca tre månader senare och under denna tid ska 
beställarnämnderna komma överens med vårdproducenterna i en s.k. vårdöverenskommelse. I 
vårdöverenskommelsen regleras ekonomi, kvalitet och var vården ska finnas samt hur den ska 
utföras. Att få fram en bra vårdöverenskommelse tar tid och överenskommelsen för 2002 blev 
inte färdig förrän i april. Då skulle budgeten redan varit i bruk i fyra månader och under denna 
tidsperiod är det oklart vilka pengar de olika verksamheterna har att röra sig med 
 
En av fördelarna med beställar- och utförarmodellen som utrycktes i Region Skåne är att den 
skapar dialog mellan verksamheterna. Dialogen sker främst mellan beställarnämnderna och 
producenterna och fungerar på så sätt att beställarnämnderna kontrollerar och förhör sig om 
att producenterna gör vad de ska. Att beställa och kvalitetssäkra vård är beställarnämndernas 
huvudsakliga uppgifter.  
 
Det finns en nackdel med modellen då en del vårdavtal som upprättas mellan beställare och 
producenter saknar tak för hur mycket vård som får produceras. Detta får till följd att 
producenten som vill ha nöjda ”kunder” producerar allt mer vård utan att ta hänsyn till de 
ekonomiska konsekvenserna. Ännu en nackdel med beställar- och utförarmodellen är enligt 
en representant i Region Skåne att beställaren mycket sällan köper vård från producenter 
utanför det egna geografiska vårdområdet. Av tradition och med lokala politiker som 
pådrivare köps i princip all vård av den lokala producenten. Detta leder till att konkurrensen 
inte främjas och att vårdpriserna inte kan pressas nedåt. 
 
En del av Region Skånes representanter ansåg dessutom att fem beställarnämnder är 
problematiskt för styrningen eftersom det leder till suboptimering i form av att resurser på 
vissa vårdinrättningar inte utnyttjas fullt ut. Representanterna ville lösa problemet genom att 
inrätta en central beställarnämnd istället för fem eftersom det blir lättare att få gensvar för 
förändringar som krävs och dessutom blir organisationen lättare att hantera. En annan fördel 
med en beställare är att kompetensen samlas i en förvaltning då det idag inte finns tillräcklig 
kompetens att spridas på fem. 53  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
53 Lindsjö, Kristian et. al., Region Skånes budgetprocess – i påverkan av aktörer och organisationsstruktur 
(2002), s. 33f. 
 



 23

Nivå 1      Regionfullmäktige  Regionstyrelsen 
 
    Resursfördelningsmodell 

 
Befolkningsbaserad resursfördelningsmodell 

  
 
Nivå 2     Beställarnämnder (5 st.) 
       

 Resursomvandlingsmodell 
     

Beställar- och utförarmodell 
 
Nivå 3        Producenter  
 
Figur 2: Val av resursfördelningsmodell och resursomvandlingsmodell i Region Skåne 
 
 
Ovanstående modell ger en bild om var resursfördelningsmodellen och 
resursomvandlingsmodellen befinner sig i den landstingskommunala organisationen i Region 
Skåne. Som tidigare nämnts ligger modellerna på olika nivåer. Regionledningen i form av 
regionstyrelsen och regionfullmäktige som är nivå ett använder sig av den 
befolkningsbaserade resursfördelningsmodellen när de fördelar ut skattepengarna till 
beställarnämnderna som är på andra nivån. De fem beställarnämnderna i sin tur använder 
beställar- och utförarmodellen när de beställer vård av producenterna som befinner sig på nivå 
tre i denna modell.   
 

3.4 Modeller i teori och praktik – ser de likadana ut? 
 
Teori och modeller är bilder av verkligheten men inga exakta avbilder54. I detta teorikapitel 
har vi studerat olika resursfördelningsmodeller och resursomvandlingsmodeller. Alla 
modeller har sin egen karakteristika och sitt eget användningsområde (se tabell 2 och 3). 
Genom att beskriva hur Region Skåne använder den befolkningsbaserade 
resursfördelningsmodellen och beställar- och utförarmodellen får vi ett praktikfall som kan 
sättas i relation till teorierna om respektive modell. 
 
Vid en jämförelse mellan teori och praktik syns några skillnader. I teorin ska den  
behovsbaserade resursfördelningsmodellen endast beakta medborgarnas behov och inte någon 
befintlig kostnadsstruktur hos vårdproducenterna. I praktiken beaktar Region Skåne den 
befintliga kostnadsstrukturen när de beviljar tilläggsanslag till vårdproducenterna. Tanken är 
att beställarnämnderna ska få pengar baserat på att ett verkligt behov föreligger och inte bara 
för att det finns ett sjukhus som behöver pengar för att existera. De verksamheter som inte har 
tillräckligt med patienter ska istället avvecklas eller försöka minska kostnaderna på något 
annat sätt.  
 
 

                                                           
54 Wiedersheim-Paul, Finn, Eriksson, Lars Torsten, Att utreda,  forska och rapportera(1991), s.53f. 
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Karakteristika Befolkningsbaserad 
resursfördelningsmodell i 
teorin 

Befolkningsbaserad 
resursfördelningsmodell i Region 
Skåne 

Resurstilldelning
  
 
 

Skatteintäkter fördelas till 
förvaltningar utifrån 
medborgarnas antal och behov. 

Skatteintäkter fördelas till fem 
beställarnämnder utifrån 
medborgarnas antal och behov. 

Rollfördelning Politikern stark. Fördelningen 
bygger på modell som är lätt att 
försvara. 

Politiker inte särskilt stark och 
vågar då inte ta nödvändiga beslut 
om nedskärningar.  

Ekonomiska 
konsekvenser 

Kostnader följer skatteintäkter 
och medborgarnas antal och 
behov. 

Kostnader följer inte skatteintäkter 
p.g.a. tilläggsanslag och brist på 
beslut om nedskärningar. 

Tabell 4: Karakteristika för den befolkningsbaserade resursfördelningsmodellen i teorin jämfört med den 
befolkningsbaserade resursfördelningsmodellen i Region Skåne. 
 
 
Vad gäller resursomvandling är beställar- och utförarmodellens budskap i teorin att modellen 
är konkurrensfrämjande. Eftersom beställaren i modellen tillåts köpa vård av den producent 
som erbjuder bäst pris och kvalitet vill modellen få ett ökat konkurrensinslag. I praktiken 
visade det sig att Region Skånes beställare mycket sällan köpte vård från producenter utanför 
det egna geografiska vårdområdet. Av tradition och med lokala politiker som pådrivare köptes 
i princip all vård av den lokala producenten. Detta främjade inte konkurrensen på det sätt som 
modellen föreskriver i teorin.                          
 
 
 

Karakteristika Beställar- och utförarmodell i 
teorin 

Beställar- och utförarmodell i 
Region Skåne 

Resursomvandling Resurserna förvandlas till tjänster 
genom vårdöverenskommelser 
mellan beställare och utförare. 

Resurserna förvandlas till tjänster 
genom vårdöverenskommelser 
mellan  de fem beställarnämnderna 
och olika utförare. 

Förhållande mellan beställare och 
utförare 

Tydliga roller. Sitter separerade från 
varandra. Beställaren dvs. 
politikerna företräder medborgarna 
och ska beställa den vård som 
medborgarna efterfrågar.  

Tydliga roller. Sitter separerade från 
varandra. Beställaren dvs. 
politikerna företräder medborgarna 
och ska beställa den vård som 
medborgarna efterfrågar. 

Konkurrens 
 

Uppmuntrar till konkurrens då 
beställaren tillåts beställa vård från 
den billigaste producenten 

Konkurrens uppstår inte i önskad 
utsträckning då beställarenämnder 
inte köper vård utanför sitt 
geografiska område. 

Marknadstänkande Uppmuntrar till marknadstänkande 
då det finns ett köp- och sälj 
förhållande. 

Uppmuntrar till marknadstänkande 
då det finns ett köp- och sälj 
förhållande. Detta utnyttjas dock 
inte fullt ut av beställarnämnderna. 

Tabell 5: Karakteristika för traditionell resursomvandlingsmodell och beställar- och utförarmodell i teorin. 
 
 
Ovanstående är exempel på konflikter mellan teori och praktik. När något inte fungerar i 
praktiken görs ofta jämförelser med teorin för att försöka hitta en lösning. I vissa fall är dock 
modeller bättre i praktiken än i teorin. Detta kan bero på att modellerna i teorin tagits fram 
utifrån vissa förutsättningar men i praktiken kan dessa förutsättningar se helt annorlunda ut.  
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4. Empiri 
 
I detta kapitel redovisas den information och fakta vi inhämtat genom våra empiriska 
studier av olika svenska landsting. Det är mot denna empiri den redovisade teorin i ett 
senare skede ska analyseras. 
 
 
 

4.1 Svenska landsting 
 
Sverige har 18 landsting, två regioner och en kommun som tillhandahåller hälso- och 
sjukvård. Landstinget har i regel hela länet som verksamhetsområde och sköter uppgifter som 
berör alla invånare främst hälso- och sjukvård. Ett undantag är Gotlands kommun som själv 
ansvarar för den verksamhet som normalt lyder under landstingen. Malmö och Göteborg var 
tidigare egna landstingskommuner men ingår idag i Region Skåne respektive Västra 
Götalandsregionen. Det är främst Hälso- och sjukvårdslagen som styr landstingens 
verksamhet. Lagen stipulerar att landstingen har ett totalansvar för all hälso- och sjukvård 
med målet god hälsa och vård på lika villkor för alla. Med hjälp av resursfördelningsmodeller 
och resursomvandlingsmodeller kan landsting uppnå Hälso- och sjukvårdslagens krav. 
 
I detta kapitel redovisas resultatet av den enkätundersökning och de intervjuer som gjorts med 
företrädare för de olika landstingen. Företrädarna är personer som i sin dagliga verksamhet 
arbetar med resursfördelningsmodeller och resursomvandlingsmodeller. Intervjuerna 
redovisas landsting för landsting i en ordning som följer av figuren nedan. Tyvärr har inte alla  
landsting medverkat i undersökningen och därför är inte hela listan komplett. 

Figur 4: Karta över Sveriges 18 landsting , två  regioner och en landstingsfri kommun.   
Källa: www.sverigedirekt.se 

1. Norrbottens läns landsting   
2. Västerbottens läns landsting 
3. Jämtlands läns landsting 
4. Landstinget Västernorrland  
5. Landstinget Dalarna 
6. Landstinget Gävleborg  
7. Landstinget i Värmland 
8. Örebro läns landsting 
9. Landstinget Västmanland 
10. Landstinget i Uppsala län 
11. Stockholms läns landsting 
12. Västra Götalandsregionen 
13. Landstinget i Jönköpings län 
14. Landstinget i Östergötland 
15. Landstinget i Sörmland 
16. Landstinget i Halland 
17. Landstinget i Kronoberg 
18. Landstinget i Blekinge 
19. Landstinget i Kalmar län 
20. Gotlands kommun 
21. Region Skåne 
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4.1.1 Norrbottens läns landsting 
 
Norrbottens läns landsting har 254 733 invånare. Hälso- och sjukvårdssektorn har 6 800 
anställda av totalt 7 800 anställda i landstinget. Den huvudsakliga verksamheten är hälso- och 
sjukvård som står för 97 procent av den totala budgeten. Den politiska majoriteten innehas av 
Socialdemokrater, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.  
 
 
Rambudget 
 
Landstinget tillämpar en rambudget vad gäller resursfördelningen och anledningen till att de 
började använda denna modell är enligt ekonom Hilding Kitti att politikerna själva ville 
fastställa ramarna. Dessutom menar Kitti att politikerna ville undvika att detaljstyra 
verksamheterna eftersom den medicinska professionen innehar större kunskap. Arbetsgången 
i rambudgeten beskriver Kitti på så sätt att landstingsfullmäktige börjar med att fastställa mål 
och inriktning för verksamheten. Därefter fastställs avgifter samt skattesats som ska finansiera 
landstingets verksamhet. Landstingsfullmäktige fastställer således den totala resursramen för 
landstinget. Därefter beslutar landstingsstyrelsen om ekonomiska ramar per verksamhet t.ex. 
medicin, kirurgi, psykologi. Nackdelen med rambudgeten är enligt Kitti att produktiva enheter 
ofta har det svårt att få budgeten gå ihop. Detta beror på att ju mer vård som produceras desto 
högre blir verksamhetens kostnader och då får dessa produktiva enheter svårt att hålla sig 
inom ramen. Fördelen såsom Kitti ser det är å andra sidan att verksamheterna själva får svara 
för prioriteringar inom sin ram och det kan öka intresset för ekonomin. En brist i modellen är 
att verksamheterna inte följs upp i den utsträckning vi skulle vilja säger ekonomen Kitti. 
Vidare säger han att det är svårt att få helhetsbilden när varje verksamhet själv arbetar med 
sina prioriteringar. Ett annars vanligt problem med rambudget är enligt Kitti lokalpolitikens 
inverkan på modellen. Detta har i princip försvunnit då landstinget infört verksamhetsenheter 
som skär över geografiska gränser. Ekonomen Kitti anser att detta är ett sätt att minska 
lokalpolitikens inflytande och att det istället blir en central politisk fråga.  
 
 

Traditionell anslagsfördelning och beställar- och utförarmodell på sjukhusnivå 
 
Resursomvandlingen i landstinget sker på det sättet att verksamheterna erhåller resurserna 
som ett anslag. Vidare har verksamheterna till uppgift att på bästa sätt omvandla resurserna 
till konkreta tjänster. Hur prioriteringar och tjänsterna ska se ut bestämmer verksamheterna 
själva. Det är dock nödvändigt att köpa in viss serviceverksamhet som t.ex. fastighetsservice 
och detta görs i en köp- och säljprocess. Anledningen till att verksamheterna ska köpa in viss 
service är enligt Kitti att de ska öka sin kostnadsmedvetenhet vad gäller hyror och annan 
service. Serviceenheterna fakturerar hyror och andra tjänster till de köpande vårdenheterna. 
Således är fördelen enligt Kitti att kostnadsmedvetenheten ökar och möjligheterna att påverka 
sina kostnader. Beställar- och utförarmodellen på sjukhusnivå har lett till att landstinget fått 
ett effektivare lokalutnyttjande. Däremot är nackdelen med modellen att administrationen ute 
i verksamheterna har ökat och därmed också administrationskostnaderna.  
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Landstingets budget 
 
Vad gäller budgeten har landstinget sedan mitten av 1990-talet haft en försämrad ekonomi 
med accelererande underskott. Sedan rambudget infördes har det långsamt blivit bättre och 
från och med år 2002 klarar landstinget balanskravet berättar Hilding Kitti. Vid 
budgetavvikelser ska den verksamhet som har underskott presentera en åtgärdsplan för att åter 
få budgeten i balans uppger ekonomen Kitti. Exempel på åtgärder som landstinget vidtagit är 
samordning av operationer mellan sjukhusen under vissa perioder bl.a. under sommaren. 
Andra åtgärder är införande av ett vikariestopp och periodvisa stängningar av avdelningar. 
För att se om verksamheterna har balans i sin budget har landstinget infört 
uppföljningsrapporter varje månad berättar Kitti. Vidare berättar han att budgetrevideringar 
endast görs när nya löneavtal sluts men för övrigt försöker landstinget undvika revideringar. 55 
 

4.1.2 Jämtlands läns landsting 
 
Jämtlands läns landsting har ca. 130 000 invånare och styrs av en majoritet bestående av 
Socialdemokrater samt Vänsterpartiet. Det finns 4 000 anställda i den landstingskommunala 
organisationen varav 3 800 arbetar inom hälso- och sjukvårdssektorn. Cirka 90 procent av den 
totala budgeten utgörs av kostnader för hälso- och sjukvården.  
 
 

Rambudget 
 
Landstinget använder en rambudget med anslagsförfarande för att fördela resurser. Modellen 
började tillämpas år 1999 för att uppnå en  bättre dialog mellan verksamheterna och 
politikerna samt förbättra den ekonomiska styrningen uppger ekonomichef Claes Malmquist. 
Vidare berättar han att landstinget har infört ett antal planerings- och budgetdialoger (två till 
fyra stycken) under våren där förvaltningsledningarna, politiker och kanslipersonal deltar. 
Syftet med dialogerna är att hälso- och sjukvårdens inriktning och preliminära budgetram ska 
diskuteras fram. När dessa preliminära mål satts upp fortsätter processen där ett mer konkret 
styrinstrument innehållande en budgetram och förväntningar på resultat/produktion fastställs. 
Detta styrdokument läggs fram för landstingsfullmäktige som har att ta beslut om det i 
november månad. Modellen har både för- och nackdelar och Malmquist pekar på en fördel 
med processen nämligen att alla ansvariga tvingas delta i dialogen och detta gör styrningen 
långsamt bättre. Nackdelen med modellen så som Malmquist ser det är att engagemanget än 
så länge inte är så starkt från sjukvårdsenheternas sida. En annan nackdel säger Malmquist är 
att politikerna inte är tillräckligt tydliga när det gäller prioriteringar och vågar stå för den 
ekonomi som ibland kan innebära omprioriteringar och nedskärningar. För att modellen ska 
fungera måste politikerna bli tydligare och våga ta beslut som av medborgarna uppfattas som 
negativa säger Malmquist. Lokalpolitiken försvårar också processen genom att de lokala 
politikerna ofta kommer med sena tillägg och ändringsförslag som går emot de prioriteringar 
som valts i det preliminära styrdokumentet.  
 
 
 
 

 
 
                                                           
55 Intervju med ekonom Hilding Kitti, Norrbottens läns landsting, 2002-12-18. 
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Landstingets budget 
 
Jämtlands läns landsting har haft ett budgetöverskott under två år dvs budgetutfallet har blivit 
bättre än budgetprognosen. Malmquist berättar att i de fall en förvaltning upptäcker 
budgetavvikelser har de krav på sig att komma in med ett åtgärdsförslag. Budgetrevideringar 
förekommer varje år men det rör sig oftast inte om något större belopp och därför tror inte 
Malmquist att modellen hotas av detta.56  
 

4.1.3 Landstinget Västernorrland 
 
Landstinget Västernorrland har 245 000 invånare. Inom landstingskommunen arbetar 8 400 
varav 7 100 av de anställda i landstingskommunen arbetar inom hälso- och sjukvårsektorn. 
Hälso- och sjukvårdssektorns storlek motsvarar 92 procent av landstingets totala budget. Den 
politiska majoriteten i landstingsfullmäktige består av Socialdemokrater och Vänsterpartiet.  
 
 

Befolkningsbaserad resursfördelningsmodell 
 
Sedan år 1989 använder Västernorrland en befolkningsbaserad resursfördelningsmodell. 
Motivet till att landstinget valt denna resursfördelningsmodell är att de vill försöka nå upp till 
Hälso- och sjukvårdslagens mål om rättvis fördelning och tillgång till hälso- och sjukvård för 
alla menar budgetchef Bengt Einarsson. Rättviseaspekten ligger i att modellen bygger på 
statistik om vårdkonsumtionen i länet inom olika vårdspecialiteter. Sedan ligger 
konsumtionsmönstret och åldersstrukturen till grund för en geografisk fördelning av resurser 
till de olika sjukvårdsdistrikten. Vidare menar Einarsson att även om modellen upplevs som 
rättvis finns det en nackdel med den befolkningsbaserade resursfördelningsmodellen 
nämligen att den inte tar hänsyn till vissa fasta kostnader för att driva mindre enheter. Rent 
konkret har detta medfört att de ekonomiska resurserna har kompletterats med fast ersättning 
av strukturell natur t.ex. för fastighetskostnader som ökar från år till år. Dessutom menar 
Einarsson att modellen medför att fördelningen inte bygger på ett verkligt behov utan på de 
konsumtionsmönster som finns sedan tidigare. Konsumtionsmönstret i sin tur styrs till stor del 
av det utbud av vård som redan finns säger Einarsson och risken är att verksamheten inte 
förändras så att svaga gruppers behov kommer fram i tillräcklig omfattning. Ett sätt att lösa 
problemen med modellen är enligt Einarsson att förbättra det statistiska underlaget så att 
landstinget får underlag som visar behovet av nya vårdformer och belyser andra 
socioekonomiska faktorer. Modellen syftar till att enbart möta medborgarnas efterfrågan men 
lokal politik gör det svårt att förändra utbudet och verksamheten så att detta infrias säger 
Einarsson.  
 
Einarsson redogör för fördelningen av skattemedel och i ett första steg fördelas skattemedlen 
ut till olika förvaltningsområden i form av resursramar för primärvård resp. övrig hälso- och 
sjukvård. Landstinget har tre geografiska sjukvårdsdistrikt och inom varje förvaltning finns en 
förvaltningschef som beslutar om fördelningen ner till klinikerna. Medlen för primärvård och 
övrig hälso- och sjukvård fördelas efter beräknade behov inom de olika geografiska 
områdena. Grund för behovsfördelningen är enligt Einarsson statistik över  
vårdutnyttjande i olika åldersgrupper, d.v.s. om ett verksamhetsområde har stor andel äldre i 
befolkningen erhåller verksamheten mer pengar. Förutom behovsfördelningen finns det en 
glesbygdsfaktor som avgör hur mycket pengar som kommer att satsas på vård och enligt 
                                                           
56 Intervju med ekonomichef Claes Malmquist, Jämtlands läns landsting, 2002-12-11. 
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Einarsson ger större avstånd till sjukhus högre ersättning inom primärvården. För att möta det 
ökade vårdbehovet samtidigt som resurserna minskar har landstinget tvingats göra 
omstruktureringar i sin verksamhet. Einarsson pekar på ett konkret exempel på 
omstrukturering som gjorts inom landstinget då akutkirurgin vid Härnösands sjukhus lades 
ned och flyttades till Sundsvall. Ett annat exempel på detta är att tre vårdcentraler med små 
upptagningsområden har lagts ned och samordnats med vårdcentraler i närheten. I ett andra 
steg fördelas resurser inom sjukvårdsdistrikten ut till kliniker mm. Detta görs genom beslut av 
sjukhusdirektör/förvaltningschef och bygger till stor del på historiska fördelningar och 
prioriteringar. 
 
 

Traditionell anslagsfördelning och beställar- och utförarmodell på sjukhusnivå 
 
Vårdenheterna får sina resurser genom den behovsbaserade resursfördelningsmodellen. När 
sedan resurserna ska omvandlas till vård görs detta i första hand på traditionellt sätt. Dock 
måste vårdenheterna i ett beställar- och utförarförfarande köpa in serviceverksamhet. Denna 
modell började tillämpas under 2001 och Einarsson menar att den infördes för att tydliggöra 
kostnaderna vad gäller servicetjänster och därmed också öka kostnadsmedvetandet i 
organisationen. Vidare menar Einarsson att nackdelen med modellen är att administrationen 
ökar då varje vårdenhet måste bygga upp en beställarkompetens.  
 
 

Landstingets budget 
 
Landstinget Västernorrland har dragits med budgetunderskott under de senaste tio åren 
beroende på en snabb befolkningsminskning. Den åtgärd som vidtagits enligt Einarsson är att 
landstingsledningen uppmanat verksamheterna att vara restriktiva. Trots uppmaningar har 
landstingsledningen tvingats till tilläggsanslag utöver budget till verksamheter med underskott 
för att täcka fasta kostnader som den behovsbaserade resursfördelningsmodellen inte täcker. 57  
  
 

4.1.4 Landstinget Västmanland 
 
Landstinget Västmanland har ca. 258 000 invånare och 5 575 av landstingets totalt 6 950 
anställda arbetar inom hälso- och sjukvårdssektorn. Av den totala budgeten härrör 88 procent 
från hälso- och sjukvårdssektorn. Socialdemokrater och Vänsterpartiet styr landstinget 
Västmanland. 
 
 

Rambudget 
 
En rambudget används för att fördela resurser och den började tillämpas 1995. Tidigare 
användes en befolkningsbaserad resursfördelningsmodell men då landstingets organisation 
ändrades från att ansvaret varit geografiskt indelat till att bli sektoriellt indelat togs modellen 
bort. En sektoriell ansvarsindelning innebär att chefer ansvarar för var sin sektor som t.ex. 
psykiatri, sjukhusvård m.m. och med hjälp av en rambudget ges verksamheterna en större 
frihet att vidarefördela resurserna internt förklarar budgetsamordnaren Birgitta Nencioni.  
 

                                                           
57 Intervju med budgetchef Bengt Einarsson, Landstinget Västernorrland, 2002-11-28. 



 30

Arbetsgången i rambudgetmodellen börjar med att landstingsfullmäktige beslutar om en 
ekonomisk ram uppdelad på de olika sektorerna. Fördelen med denna modell menar Nencioni 
är att den medicinska professionen står för prioriteringar inom de ramar som den politiska 
organisationen fastställt. Ännu en fördel med modellen är enligt Nencioni att den är enkel att 
administrera. Dock finns det nackdelar med modellen och en är att den är 
prestationshämmande dvs. desto mer arbete som utförs desto svårare är det att hålla sig inom 
ramen uppger Nencioni. Ett förslag som Nencioni har beträffande en förbättring av modellen 
är att införa ett visst inslag av prestationsbaserad budget. Hon anser att det som uppnås med 
en prestationsbaserad budget är att det blir en förbättrad uppföljning och kan även medföra att 
patientens tillfrisknande hamnar mer i fokus vilket innebär ökad kvalitet och effektivitet.  
 
 

Traditionell anslagsfördelning och beställar- och utförarmodell på sjukhusnivå 
 
Vad gäller resursomvandlingen är kärnverksamheten anslagsfinansierad medan 
serviceverksamheterna säljer sina tjänster. Vad som menas med serviceverksamheter är 
laboratorier, allmän service (städning, vaktmästeri, post, fastighetsskötsel, kök och 
administration), datadrift och fastighetsförvaltning. Kärnverksamheternas uppgift är således 
att direkt omvandla anslagen till sjukvård men för att detta ska kunna fungera måste de köpa 
tjänster från serviceverksamheterna. Serviceverksamheterna ska förhandla med 
kärnverksamheterna angående nivån på den service de vill ha under det kommande året. 
Nencioni pekar på en viktig utgångspunkt nämligen att den servicenivå som gällde föregående 
år inte gäller nästa år utan varje år sker en ny förhandling. Modellen började användas under 
1990-talet och anledningen till att detta förfaringssätt valdes var att serviceverksamheterna 
skulle följa behovet som kärnverksamheterna hade. Om serviceverksamheterna hade varit 
gratis skulle det leda till en minskad kostnadsmedvetenhet tror Nencioni.  
 
Även med denna modell finns det för- och nackdelar säger Nencioni. En fördel är den ökade 
kostnadsmedvetenheten dvs. kärnverksamheterna blir varse om att service kostar och 
förhoppningsvis leder det till bättre prioriteringar och viss sparsamhet. För 
serviceverksamheterna är modellen att föredra då det stimulerar medarbetarna till ökad 
delaktighet och engagemang. Vidare menar Nencioni att ett effektivt utnyttjande av resurserna 
kan uppnås om den interna styrningen för serviceverksamheterna är tillfredsställande. Den 
stora nackdelen med modellen menar Nencioni är att kärnverksamheterna inte kan påverka 
serviceverksamheterna i någon riktning eftersom konkurrensen är obefintlig. Hon anser 
nämligen att det inte finns någon större valmöjlighet när kärnverksamheterna ska vända sig 
till någon serviceverksamhet och dessutom måste vissa tjänster köpas från landstingets 
serviceverksamhet för att inte äventyra ”landstingsnyttan”.  Med landstingsnyttan menas att 
alla verksamheter måste visa att de gör nytta för annars har de inget existensberättigande. 
Nencioni är medveten om att det idag finns en misstro mot serviceförvaltningarna eftersom en 
del anser att de drar nytta av den bristande konkurrensen och detta märks inte minst på 
priserna som inte är tillräckligt rörliga. Det finns en risk dels för kostnadsövervältring till 
kärnverksamheterna och risk för suboptimering då serviceverksamheterna ser mer till sitt eget 
resultat än till den totala landstingsnyttan säger Nencioni.  
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Landstingets budget 
 
Budgeten har balanserat hitintills men prognosen för år 2003 visar på ett underskott. Nencioni 
anser att inga direkta åtgärder varit nödvändiga eftersom balans i budgeten har uppnåtts. 
Vidare berättar Nencioni att även om budgeten balanserar går landstingsstyrelsen i samband 
med delårsrapporter och manar till kostnadssänkning inom vissa områden. Hon tror att 
landstingsstyrelsens uppmaningar har lett till att varken budgetrevideringar eller 
tilläggsanslag varit aktuella. 58    
 

4.1.5 Landstinget i Uppsala län 
 
Landstinget i Uppsala län har 296 000 invånare. Antalet anställda i landstinget är 12 000 
varav 10 800 arbetar inom hälso- och sjukvårdssektorn som också står för 93 procent av den 
totala budgeten. Den politiska majoriteten består av Socialdemokrater, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet.  
 
 

Rambudget 
 
Vad gäller resursfördelningsmodell använder landstinget sedan 1980-talet en rambudget. 
Anledningen till att landstinget började arbeta med denna modell var enligt biträdande 
ekonomidirektör Ulf Erlandsson att de ville gå från detaljstyrning till ramstyrning. Modellen 
är uppbyggd på så sätt att landstingsfullmäktige fastställer de ekonomiska ramarna som gäller 
för olika verksamheter inom hälso- och sjukvårdssektorn. Fördelen med modellen är enligt 
Erlandsson att den är enkel att administrera och ger verksamheterna ökat inflytande i sin egen 
verksamhet. Nackdelen såsom Erlandsson ser det är att modellen inte har någon som helst 
koppling till produktionen av vård då politikerna endast ska sätta de övergripande ramarna 
och inte gå ner på detaljnivå i verksamheterna.  
 
 

Beställar- och utförarmodell på landstingsnivå 
 
Vårdens resursomvandling sker genom en beställar- och utförarmodell på landstingsnivå som 
infördes i början av 1990-talet. Erlandsson menar att denna modell infördes för att styra över 
verksamheten från ett producentperspektiv till ett patientperspektiv. Det viktiga i modellen är 
enligt honom att det görs en skillnad mellan producentrollen och patientföreträdarrollen och 
detta görs genom att landstinget infört tre politiska beställarnämnder som ska företräda 
patienten. Följden av detta har blivit att beställarnämnderna har ökat medvetandet om 
patienternas behov och önskemål berättar Erlandsson. Dock har det varit lite trögt att gå från 
produktionsperspektivet till patientperspektivet då landstinget arbetat med det förstnämnda 
perspektivet i många år.  
 
Genom att kombinera beställar- och utförarmodellen med en tydlig ekonomisk ram behöver 
det inte bli någon budgetlös styrning då politikerna ger beställarna en ram att följa när de 
förhandlar om vård med utförarna. De flesta förhandlingar äger fortfarande rum mellan 
beställare och interna producenter. Detta leder till att  konkurrensen i princip är obefintlig då 
beställarna köper vård av externa producenter i väldigt begränsad omfattning.  
 

                                                           
58 Intervju med budgetsamordnare Birgitta Nencioni, Landstinget Västmanland, 2002-12-17. 
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På det hela taget är fördelen med beställar- och utförarmodellen att mer fokus ligger på 
patientnyttan anser Erlandsson. Nackdelen som finns är att planeringsprocessen kompliceras 
när fler aktörer är inblandade och detta innebär mer administrativt arbete och längre 
beslutsprocesser menar Erlandsson.  
 
Mellan vårdenheter och serviceenheter sker resursomvandlingen också i en beställar- och 
utförarmodell. Det kan gälla köp av laboratorietjänster, vaktmästeri mm. Enligt Erlandsson 
infördes detta för att öka kostnadsmedvetandet och tydliggöra kostnaderna för denna 
serviceverksamhet.  
 
 

Landstingets budget 
 
Erlandsson berättar att budgeten för år 2002 är underbalanserad. Vidare uppger han att det 
idag sker budgetuppföljningar månadsvis genom lägesrapporter till landstingsstyrelsen. Vid 
befarat underskott krävs åtgärdsplaner av olika slag. Erlandsson ger ett exempel på ett 
underskott som landstinget hade på grund av väldigt höga personalkostnader och anledningen 
till detta var personalbrist. Åtgärden som vidtogs när personalkostnaderna sköt i höjden var att 
landstinget införde ett tak för genomsnittlig timlöneökning på fyra procent per verksamhet. På 
detta sätt lyckades landstinget få bukt med stigande personalkostnader. Tilläggsanslag 
förekommer någon enstaka gång under året om något oförutsett inträffar berättar 
Erlandsson.59   
 

4.1.6 Landstinget i Jönköpings län   
 
Landstinget i Jönköpings län har 327 800 invånare. Huvudverksamheten i landstinget är 
hälso- och sjukvård där 8 160 personer är verksamma av totalt 10 000 anställda. Hälso- och 
sjukvårdsenheten står för 95 procent av kostnaderna i den totala budgeten. Idag styrs 
landstinget av Socialdemokrater tillsammans med Centerpartiet.  
 
 

Rambudget 
 
För att fördela skattemedlen använder landstinget i Jönköpings län sedan länge en rambudget. 
Anledningen till att en rambudget används är enligt controllern Vera Moqvist att modellen på 
ett bra sätt möter Hälso- och sjukvårdslagens krav på att sjukvården ska prioritera enligt 
behov. Dessutom överlåter modellen till de professionella ute i verksamheten att stå för 
prioriteringar efter att politikerna fastställt övergripande ramar. Rent praktiskt fungerar 
modellen så att landstingsfullmäktige tar beslut om en ekonomisk ram uppdelad på 
verksamhetsområden berättar Moqvist. Med hjälp av ramarna som landstingsfullmäktige har 
satt upp tar landstingsstyrelsen över och beslutar om vårdenheternas budgetar och på detta sätt 
får vårdenheterna sin del av skattemedlen. När vårdenheterna får pengarna bestämmer de 
själva hur de vill disponera dem. Fördelen med rambudgeten som Moqvist ser det är att den 
medicinska professionen står för prioriteringarna inom de ramar som den politiska 
organisationen fastställt. Dessutom menar hon att modellen också är förhållandevis enkel att 
administrera eftersom politiker slipper detaljstyra verksamheten och bara behöver arbeta med 
att utforma en övergripande ram. En nackdel med modellen är att den upplevs som 

                                                           
59 Intervju med biträdande ekonomidirektör Ulf Erlandsson, Landstinget i Uppsala län, 2002-12-22. 
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prestationshämmande eftersom det är svårare att få ihop ekonomin när vårdenheterna 
producerar mycket vård anser Moqvist.  
 
 

Traditionell anslagsfördelning och beställar- och utförarmodell på sjukhusnivå 
 
Vårdenheter får således samtliga resurser genom rambudgeten och ska omvandla dessa 
resurser till vård. Kärnverksamheten dvs. vården är anslagsfördelad och med det menas att 
resurserna omvandlas till vård utan ett beställar- och utförarinslag berättar Moqvist. Däremot 
måste vårdenheterna använda en köp- och säljmodell på sjukhusnivå när de behöver tjänster 
från en serviceverksamhet. Det kan röra sig om laboratorietjänster, It-tjänster eller annan 
allmän service som vårdenheterna behöver köpa in. Här har då vårdenheterna befogenhet att 
köpa dessa tjänster med de tilldelade resurserna. Enligt Moqvist har vårdenheterna fått denna 
befogenhet eftersom de själva ska bestämma hur mycket service de behöver för att klara den 
dagliga driften. Fördelen såsom Moqvist ser det är att kostnadsmedvetandet ökar hos köpande 
enheter kring servicekostnader. Det ska också stimulera och engagera medarbetare till att göra 
olika val för att få ned kostnader. En nackdel kan sägas vara att inte vårdverksamheterna kan 
vända sig till externa leverantörer och detta inskränker valfriheten och konkurrensen berättar 
Moqvist. För vissa tjänster som till exempel laboratorieverksamhet kan det vara en fördel med 
en intern leverantör då det sätts stort värde till närhet, förståelse av varandras verksamhet och 
samarbete på olika områden som t.ex. forskning.  
 
 

Landstingets budget  
 
Landstinget i Jönköping har haft balans i sin budget under en lång period. Moqvist berättar att 
det under 2002 har uppkommit negativa budgetavvikelser inom några områden. För att lösa 
problemen med budgeten har landstinget först lokaliserat dessa och därefter satt in 
åtgärdsprogram för att lösa uppkomna problem. Som ett komplement till detta har en 
intensifierad budgetuppföljning gjorts och numera sker den månadsvis. Budgetuppföljningen 
är enligt Moqvist också till för att en dialog mellan landstingsledning och förvaltningsledning 
ska föras så att eventuella problem upptäcks på ett tidigt stadium. När landstinget upptäcker 
att budgeten inte kan uppnås har de budgetrevideringar och vanligtvis sker det några gånger 
per år och då främst när nya löneavtal ska tas i bruk. 60   
 

4.1.7 Landstinget i Östergötland 
 
Landstinget i Östergötland har ca 412 000 invånare och hälso- och sjukvårdssektorn står för 
90 procent av den totala budgeten. Antalet anställda är 12 000 varav 10 000 arbetar inom 
hälso- och sjukvårdssektorn. Den politiska majoriteten består av Socialdemokrater, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet.  
 
 

Rambudget 
 
För att fördela resurser används en rambudget i landstinget Östergötland. 
Landstingsfullmäktige beslutar om den ekonomiska ramen och de övergripande 
verksamhetsinriktningarna för hälso- och sjukvården. Genom modellen som funnits i 
landstinget sedan 1980-talet fördelas resurserna ut till en hälso- och sjukvårdsnämnd. En 
                                                           
60 Intervju med controller Vera Moqvist, Landstinget i Jönköpings län,  2002-11-28.  
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nackdel med rambudgeten är att budgetuppföljningen inte varit så bra och måste därför 
förbättras framöver för att arbetet med rambudgeten ska bli bättre menar redovisningschef 
Annika Hjertkvist. Hon anser dock att fördelen med modellen är att den är förhållandevis 
enkel att administrera. 
 
 

Beställar- och utförarmodell på landstingsnivå 
 
Sedan 1992 tillämpas en beställar- och utförarmodell vad gäller resursomvandlingen i 
landstinget. Syftet med att införa denna modell var enligt Hjertkvist att utifrån invånarnas 
behov kunna styra vilken vård som ska beställas och produceras. Ett annat motiv med 
modellen var att öka kostnadsmedvetenheten och effektiviteten. Hjertkvist berättar att 
modellen fungerar på så sätt att en politiskt tillsatt beställarnämnd erhåller landstingets totala 
pott för hälso- och sjukvård som de ska beställa vård för. Beställarnämnden består av 
folkvalda politiker som ska representera medborgarna och har också till uppgift att kartlägga 
befolkningens behov av vård. Därefter ska de teckna avtal med landstingens 
vårdverksamheter och externa vårdgivare så att medborgarnas vårdbehov tillgodoses. 
Hjertkvist menar att en fördel med att ha en beställarnämnd är att de uppdrag som ges till de 
olika vårdproducenterna blivit tydligare vad gäller krav på utförande och kvalitet.  
 
Mellan beställaren och utföraren skrivs ett avtal och förhandlingarna som leder fram till 
avtalet tar ca. tre till sex månader att slutföra berättar Hjertkvist. Om förhandlingarna drar ut 
på tiden gäller det gamla avtalet tills ett nytt kommer till stånd men målet är att 
förhandlingarna ska påbörjas i så god tid för att inte en budgetlös styrning ska uppstå. 
Hjertkvist anser att modellen också har ökat konkurrensen då det förekommer köp av vård 
från externa vårdgivare.  
 
Vad gäller serviceverksamheten används även här en beställar- och utförarmodell när 
vårdenheterna köper in denna typ av service. Detta har införts för att öka 
kostnadsmedvetenheten i vårdenheterna berättar Hjertkvist.     
 
 

Landstingets budget 
 
Som det ser ut idag balanserar landstingets budget. Trots att budgeten balanserar händer det 
att någon negativ avvikelse uppstår i någon verksamhet under verksamhetsåret. Då vidtas 
åtgärder och den verksamhet som visar underskott följs upp noggrant så att avvikelsen kan 
rättas till. Vidare berättar Hjertkvist att tilläggsanslag inte förekommer särskilt ofta på central 
nivå däremot händer det att tilläggsanslag ges till enskilda verksamheter. 61   
 

4.1.8 Landstinget Sörmland 
 
Landstinget Sörmland har 256 000 invånare. Hälso- och sjukvårdssektorn står för 90 procent 
av budgeten och sektorn har 5 150 heltidsanställda av totalt 6 100. Landstinget styrs av 
Socialdemokrater med stöd av Vänsterpartiet.  
 
 

 
 
                                                           
61 Intervju med redovisningschef Annika Hjertkvist, Landstinget i Östergötland, 2002-12-22. 



 35

Befolkningsbaserad resursfördelningsmodell 
 
Landstinget använder en befolkningsbaserad resursfördelningsmodell för att fördela 
resurserna och denna började tillämpas under 1990-talets första hälft med syftet att få en mer 
rättvis resursfördelning. Modellen bygger på olika variabler såsom kön och ålder berättar 
ekonomichef Inga Karlsson. För att följa med förändringen i landstinget uppdateras 
mätvariablerna varje år. Resurserna fördelas ut på lokala hälso- och sjukvårdsnämnder och 
deras uppgift är att förse sina lokala invånare med vård. Karlsson anser att nackdelen med 
modellen är att redovisning av kostnader sker där invånarna är bosatta även om de söker vård 
på något annat ställe. Modellen upplevs som relativt rättvis men självklart anser Karlsson att 
det skulle vara bra om hänsyn togs till ytterligare behovsvariabler. Exempel på en sådan 
variabel skulle kunna vara att dela in befolkningen efter hälsotillstånd i s.k. diagnosgrupper 
menar Karlsson. Då ser landstingsstyrelsen hur mycket vård olika grupper i samhället behöver 
och kan satsa på hälso- och sjukvård efter det förklarar hon.  
 
 

Traditionell anslagsfördelning 
 
Resursomvandlingsmodellen som används är en traditionell anslagsstyrning som kompletteras 
med tydliga uppdrag. Tidigare använde landstinget en beställar- och utförarmodell men 1998 
återgick de till en mer traditionell hantering. Dock valde de att behålla de lokala hälso- och 
sjukvårdsnämnderna. Anledningen till att landstinget valde denna resursomvandlingsmodell 
var att politikerna ville komma närmare driftsfrågorna och inte bara agera beställare förklarar 
Karlsson. Modellen är uppbyggd på så sätt att de lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna 
erhåller resurser från landstingsledningen genom ett centralt direktiv. Därefter har de lokala 
nämnderna till uppgift att utarbeta tydliga uppdrag åt producenterna. Ett problem som har 
uppstått är att uppdragen inte varit tillräckligt tydliga då det gäller vilka perspektiv som är 
viktiga att fokusera på vid utförandet berättar Karlsson.  
 
Trots att landstinget har några olika lokala hälso- och sjukvårdsnämnder innehållande lokala 
politiker upplevs inte detta som ett problem menar Karlsson. Förklaringen till detta är att 
hälso- och sjukvårdsfrågor anses beröra hela länet och därför hanteras av landstingsstyrelsen 
för att undvika lokala politiska inslag.  
 
 

Landstingets budget 
 
Budgeten för sjukvårdssektorn har under de senare åren visat stora underskott. Detta beror på 
kraftig kostnadsutveckling vad gäller bl.a. personalkostnader, kostnad för utomlänsvård, 
laboratoriekostnader och läkemedel uppger Karlsson. Vilka åtgärder som bör vidtas för att 
stoppa denna utveckling diskuteras i landstingsledningen men inget konkret har ännu 
beslutats. Även om sjukvårdssektorn har budgetunderskott gör landstinget budgetrevideringar 
och tilläggsanslag under löpande år. Karlsson förklarar att det däremot under senare år har 
blivit nödvändigt att göra budgetrevideringar i samband med fastställandet av en ny budget då 
kostnadsutvecklingen föregående år varit kraftig. Kostnadsutvecklingen har dock inte lett till 
att landstinget har avvecklat verksamheterna utan istället löst problemet med tilläggsanslag 
berättar Karlsson. 62      
 
 

                                                           
62 Intervju med ekonomichef Inga Karlsson, Landstinget Sörmland, 2002-12-17.  
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4.1.9 Landstinget Kronoberg 
 
Landstinget Kronoberg har 176 900 invånare. 5 600 arbetar inom landstinget varav 5 500 
arbetar inom hälso- och sjukvårdsenheten. Dessutom står hälso- och sjukvårdsenheten för 
96,5 procent av budgeten. Den politiska majoriteten består av Socialdemokrater i samarbete 
med Centerpartiet.  
 
 

Rambudget 
 
Landstinget använder idag en rambudgetering för att fördela resurser men landstinget kommer 
successivt att övergå till en befolkningsbaserad resursfördelningsmodell redan under 2003. 
Den nya modellen ska ta utgångspunkt i befolkningens hälsa betraktad i ett länsperspektiv. 
Anledningen till att landstinget haft rambudgetering under många år är enligt budgetchef Dan 
Petersson att den givit en relativt god kostnadskontroll och att den låg i tiden när den infördes. 
Rambudgeten tar utgångspunkt i föregående års fastställda budgetram samt den information 
om avvikelser som uppkommit i bokslutet. Diskussion förs efter bokslutet om ramen behöver 
utökas. Utifrån denna diskussion fastställer landstingsfullmäktige ramar för nästa år. De 
lokala styrelserna uppmanas inkomma med budgetförslag för deras verksamhet med 
utgångspunkt från de fastställda ramarna där inriktningsmål och ekonomiska resurser 
fastslagits. Petersson anser att meningen är att de lokala styrelserna ska försöka hålla sig inom 
ramen som landstingsfullmäktige fastställt men det är vanligt att de begär en utökad ram för 
sin verksamhet. Förslagen från de lokala styrelserna samlas in och behandlas av en 
budgetberedning tillsammans med landstingsstyrelsens arbetsutskott. Därefter fastställs den 
slutliga budgeten av landstingsfullmäktige. Petersson tycker att nackdelen med rambudgeten 
är att diskussionen alltid förs på marginalen och inte på helheten eftersom landstinget 
behandlar varje lokal styrelse för sig och glömmer ofta helhetsperspektivet. Dessutom anser 
Petersson att modellen också saknar incitament för kvalitetshöjningar dvs. den som gör 
mycket straffas för att budgeten inte hålls.  
 
Anledningen till att landstinget Kronoberg väljer att byta resursfördelningsmodell är enligt 
Petersson att de vill få en bra diskussion om vilka behov som ska prioriteras. Petersson menar 
att detta krävs eftersom det finns ett ständigt växande gap mellan ständigt ökande vårdbehov 
till följd av demografisk och medicinteknisk utveckling kontra tillgängliga resurser. 
Vårdproduktionen måste tydligare avspegla medborgarnas behov för att politikerna ska kunna 
göra resursprioriteringar. I samband med bytet av resursfördelningsmodell kommer också en 
annan resursomvandlingsmodell successivt användas. Detta blir i form av en s.k. uppdrag – 
åtagande modell och innebär att ersättningsmodeller kommer att kopplas till vårduppdragen 
som vårdenheterna utför. Den nya modellen har till uppgift att stödja uppdragets intentioner. 
Det är inte nödvändigt att verksamheterna får betalt för vad de gör utan snarare vill 
landstingsledningen styra så att vårdenheterna gör det de får betalt för.  
 
 

Traditionell anslagsfördelning 
 
När resursomvandling görs används en traditionell anslagsmodell och det är då upp till 
vårdenheterna att omvandla de tilldelade resurserna till vård utan beställar- och utförarinslag. 
Vid resursomvandlingen sitter beställare  med utförare tillsammans och därmed är inte 
rollerna separerade.  
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Landstingets budget 
 
Landstinget har haft budgetunderskott under år 2002 och har nyligen beslutat om ett 
sparbeting för att komma tillrätta med underskottet berättar Petersson. Trots besparingar 
kommer underskottet att bestå även år 2003.63  
 
 

4.1.10 Landstinget Blekinge 
 
Landstinget Blekinge har 150 000 invånare. Antalet anställda inom landstinget är 4 880 varav 
4 500 arbetar inom hälso- och sjukvårdssektorn. Den politiska majoriteten består av 
Socialdemokrater, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.  
 
 

Målstyrning och rambudget 
 
För att fördela resurser använder landstinget en målstyrning i kombination med rambudget. 
Arbetsgången när resurserna ska fördelas redogörs av ekonomen Christer Rosenkvist på så 
sätt att klinikerna och basenheterna börjar upprätta en verksamhetsplan. Vad som ingår i 
verksamhetsplanen är vad klinikerna och basenheterna anser sig behöva i form av anslag, 
personal mm. för att kunna producera vård. De har dock vissa direktiv att följa när de ska 
upprätta sin verksamhetsplan bl.a. ska det beskrivas vilka mål de kan uppnå med önskad 
resurstilldelning. Verksamhetsplanen går sedan vidare till förvaltningen som upprättar 
verksamhetsplan för hela sitt verksamhetsområde. Därefter skickas förvaltningens 
verksamhetsplan till de styrande politikerna som har till uppgift att sammanställa de olika 
förvaltningarnas verksamhetsplaner till en gemensam budget för hela landstinget. Politikerna 
kan ändra verksamhetsplanerna om de inte tycker att landstingets mål uppfylls i planerna och 
om så sker är det förvaltningens uppgift att bryta ner de nya ramarna till klinikerna och 
basenheterna. Eftersom pengar är en bristvara kan inte allas äskanden och krav gå igenom 
vilket gör att det oftast finns ett glapp mellan vad klinikerna vill ha och vad de får. Problem 
som upplevs med denna modell är att arbetsgången börjar hos klinikerna som oftast inte får 
igenom sina krav fullt ut och då känner de sig överkörda innan verksamhetsåret hunnit börja 
säger Rosenkvist. Vidare redogör Rosenkvist för ett annat problem med modellen nämligen 
att det är väldigt många parter inblandade i processen.  
 
 

Traditionell anslagsfördelning 
 
Vårdenheterna får ett anslag genom rambudget och målstyrning där pengasumman anger hur 
mycket vård de kan producera och målen anger inriktningen på vården. Målen är inga avtal 
som vårdenheterna är bundna till utan det står i princip enheterna fritt att producera vård. 
Dock jämförs utfallet med målen och påverkar den framtida anslagstilldelningen. Om målen 
inte är uppfyllda kan det bli svårt för vårdenheterna att få de resurser de vill ha i framtiden 
eftersom förtroendet för deras planering har minskat.  
 
 
 
 
 

                                                           
63 Intervju med budgetchef  Dan Petersson, Landstinget Kronoberg, 2002-12-11. 
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Landstingets budget 
 
Landstinget Blekinge har inte lyckats nå upp till budgetkraven. Huvuduppdraget är att 
förvaltningarna ska klara sig inom sin tilldelade ram men förvaltningarna får tilläggsanslag 
för löneökningarna och andra beslut som innebär ökade kostnader. Tilläggsanslagen leder till 
att strukturförändringar uteblir trots att budgetprocessen ska bidra till att strukturförändringar 
genomförs. Anledningen till att tilläggsanslag delas ut är att befolkningen kräver mer vård 
idag jämfört med förr beroende på att befolkningens medellivslängd ökar förklarar 
Rosenkvist. Ett annat skäl till att tilläggsanslag är nödvändiga är att det kostar landstinget mer 
för varje år eftersom allt fler medborgare vänder sig till andra landsting för vård. Denna så 
kallade utomlänsvård får det egna landstinget betala för samtidigt som de har kvar kostnader 
för den egna vårdverksamheten. 64 
 

4.1.11 Gotlands kommun 
 
Gotlands kommun består av 57 610 invånare. Kommunen har 7 407 anställda varav 1 549 
arbetar inom hälso- och sjukvårdssektorn. Hälso- och sjukvårdssektorn upptar 28 procent av 
kommunens totala budget. Den politiska majoriteten består av Socialdemokrater, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet.  
 
 

Målstyrning och rambudget 
 
Enligt Åke Wennerberg använder kommunen en kombination av målstyrning och rambudget 
vid resursfördelning. Denna modell har använts sedan mitten av 1980-talet. Wennerberg 
redogör för modellerna och säger att vid resursfördelning ska vårdenheter ha tydliga mål och 
inriktning för sin verksamhet. För att få ta del av resurserna krävs att verksamhetens mål går i 
linje med kommunens övergripande mål så att ett helhetstänkande uppnås. Målet för hälso- 
och sjukvården är att kommunen ska tillhandahålla hälso- och sjukvård samt omvårdnad som 
bygger på en helhetssyn och samverkan. Det är även viktigt att respektera medborgarnas 
delaktighet och integritet. Verksamheten ska dessutom vara av god kvalitet och ha god 
tillgänglighet samt präglas av människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen 
samt kostnadseffektivitetsprincipen. Styrningen präglas av ett helhetstänkande, dvs. Gotlands 
kommuns bästa är överordnat de olika verksamheternas behov. Pengarna som delas ut till 
förvaltningarna är fastställda genom en rambudget. Redan i denna budget fastställer 
kommunen sina övergripande inriktningsmål och för att få pengar måste verksamheternas mål 
överensstämma med dessa berättar Wennerberg.  
 
För att kontrollera att resursomvandlingen sker i linje med kommunens övergripande mål 
upprättas ett kontrakt mellan politikerna och vårdenhetscheferna berättar Wennerberg. I detta 
kontrakt fastslås vilka de övergripande målen är och vilket arbete som ska utföras för att nå 
dessa mål. Detta är bl.a. till för att vårdenhetscheferna inte ska ha sin egen verksamhet i fokus 
utan istället präglas av ett helhetstänkande förklarar Wennerberg.    
 
 
 
 
 
 

                                                           
64 Intervju med ekonom Christer Rosenkvist , Landstinget Blekinge, 2002-12-06. 
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Traditionell anslagsfördelning 
 
Vårdenheterna får således pengar genom målstyrning och rambudget. Det är sedan upp till 
vårdenheterna att omvandla resurserna till vård på bästa möjliga sätt och utan något inslag av 
köp- och säljförfarande. Traditionell anlagsfördelning har tillämpats länge och Åke 
Wennerberg känner inte till motiven till modellen då den antogs före hans tid i 
organisationen. En nackdel enligt Wennerberg är att modellen saknar tydliga incitament för 
kostnadseffektivitet eftersom det saknas inslag av köp- och säljförfarande. Detta menar 
Wennerberg måste förbättras så att modellen blir bättre.  
  
 

Kommunens budget 
 
Gotlands kommun har överskridit budgeten under hela 1990-talet men å andra sidan har de 
inte haft problem med att förse medborgarna med hälso- och sjukvård berättar Wennerberg. 
Dock har det varit svårt de senaste åren att uppfylla kommunens övergripande mål då det 
råder brist på personal. Detta har lett till att 23 vårdplatser har fått stängas under 2001. 
Dessutom har kommunen ett ökat antal äldre invånare som efterfrågar allt mer specialiserad 
vård. Kostnadsökningarna för löner och högspecialiserad vård har inte gått att täcka med de 
befintliga skatteintäkterna. Denna utveckling innebär att gapet mellan tilldelade resurser och 
behov ökar år från år. Om verksamheten ska rymmas inom budgetramen måste svåra 
prioriteringar göras då det gäller vilka patient- och sjukdomsgrupper som ska ges vård menar 
Wennerberg. För att kostnadsökningarna ska kontrolleras har kommunen budgetuppföljningar 
kvartalsvis. I princip ska tilläggsanslag för befintlig verksamhet inte förekomma men i 
undantagsfall kan dock framställning göras till kommunstyrelsen. I framställningen ska det 
framgå hur nämnden har prövat möjligheterna att inom sin ekonomiska ram täcka 
avvikelserna berättar Wennerberg. 65 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
65 Intervju med koncerncontroller Åke Wennerberg, Gotlands Kommun, 2002-12-06. 
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Landsting Invånare 
 

Politisk 
Majoritet 

Resursför-
delningsmodell 

Resurs-
omvandlings-
modell 

Budget 
Underskott/ 
Överskott 

Norrbotten 
 

254 733 S + V + MP Rambudget Traditionell 
anslagsför-
delning och 
beställar- och 
utförarmodell på 
sjukhusnivå 

Balans  

Jämtland 130 000 S + V Rambudget Traditionell 
anslagsför-
delning 

Överskott 

Västernorrland 245 000 S + V Befolknings-
baserad 

Traditionell 
anslagsför-
delning 
och beställar- och 
utförarmodell på 
sjukhusnivå 

Underskott 

Västmanland 258 000 S + V Rambudget Traditionell 
anslagsför-
delning och 
beställar- och 
utförarmodell på 
sjukhusnivå 

Balans  

Uppsala 296 000 S + V+ MP Rambudget Beställar- och 
utförarmodell på 
landstingsnivå 

Underskott 

Jönköping 327 800 S + C Rambudget Traditionell 
anslagsför-
delning och 
beställar- och 
utförarmodell på 
sjukhusnivå 
 

Balans 

Östergötland 412 000 S + V + MP Rambudget Beställar- och 
utförarmodell på 
landstingsnivå 

Underskott 

Sörmland 256 000 S + V Befolknings-
baserad 

Traditionell 
anslagsför-
delning 

Underskott 

Kronoberg 176 900 S + C Rambudget Traditionell 
anslagsför-
delning  

Underskott 

Blekinge 150 000 S + V + MP Rambudget 
+ målstyrning 

Traditionell 
anslagsför-
delning  

Underskott 

Gotland 
(kommun) 

57 610 S + V + MP Rambudget 
+ målstyrning 

Traditionell 
anslagsför-
delning  

Underskott 

Region Skåne 1 100 000 S + V + MP Belfolknings-
baserad 
resursfördelnings-
modell 

Beställar- och 
utförare modell 
på landstingsnivå 

Underskott 

Tabell 6: Sammanställning över invånare, politisk majoritet, resursfördelningsmodell, resursomvandlingsmodell 
och budgetunderskott/överskott hos de undersökta landstingen. 
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5. Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera resursfördelnings- och resursomvandlingsmodeller 
utifrån den teori och empiri som beskrivits i föregående kapitel.  
 
 
 
 

5.1 Resursfördelningsmodeller 
 
I empirin hittade vi inte alla resursfördelningsmodeller som nämns i teorin. De vi hittade var 
rambudget, rambudget i kombination med målstyrning samt befolkningsbaserad 
resursfördelningsmodell. Rambudget i kombination med målstyrning finns inte direkt 
beskriven i teorin. Modellerna som inte gick att hitta i praktiken var således behovsbudget och 
programbudget. 
 

5.1.1 Rambudget  
 
I vår empiriska undersökning visade det sig att sju av totalt elva landsting använder en 
rambudget vid resursfördelning. I nästan samtliga landsting där rambudget används börjar 
resursfördelningen med att landstingsfullmäktige beslutar om en rambudget för hela 
sjukvårdssektorn. Detta förfaringssätt har medfört att inte alla aktörer känner sig delaktiga i 
den process som leder fram till den ekonomiska ramen. Ofta är det den medicinska 
professionen som glöms bort till förmån för politikerna. Om detta är avsiktligt eller inte är 
svårt att bedöma men troligtvis är politikerna rädda för att den medicinska professionen 
utnyttjar sitt medicinska kunnande och kräver ökade resurser och hotar därmed politikernas 
ekonomiska ramar. Jämtlands läns landsting har lite gått mot strömmen när de skapat 
planerings- och budgetdialoggrupper som ska diskutera fram underlag för den rambudget som 
landstingsfullmäktige ska fastställa. I detta förfarande glöms inga aktörer bort utan alla har en 
möjlighet att påverka resurstilldelningen. Eftersom ramarna sätts efter planerings- och 
budgetdialoggrupperna kan det skapa en känsla av delaktighet bland aktörerna. Jämtlands läns 
landsting avviker med detta arbetssätt från rambudgetens teoretiska arbetsgång. Den vanliga 
arbetsgången är att rambudgeten sätts av landstingsfullmäktige utan denna typ av dialog. Att 
avvika från denna arbetsgång behöver nödvändigtvis inte vara sämre utan i detta fallet tycks 
det bidra till något positivt när alla aktörer har en möjlighet att medverka i processen.  
 
Rambudget anses av många landsting som enkel att administrera eftersom verksamheterna får 
en ram att följa. Ett exempel där enkelheten frångåtts är i Jämtlands landsting som ökat sin 
administration när de infört dialoggrupper. I gengäld kan det stärka tron på budgeten då 
representanter från alla led varit med i budgetbeslutet.    
 
 

Från detalj- till ramstyrning  
 
Ett vanligt syfte med rambudget hos respondenterna var att den skulle främja ramstyrning i 
stället för detaljstyrning. Politikerna ska således ta beslut om det övergripande i form av 
resurstilldelning och överlåta till vårdverksamheterna själva att avgöra detaljbeslut och 
prioriteringar. Detta görs medvetet för att stärka politikernas roll så att de kan koncentrera sig 
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på att se till så de ekonomiska ramarna med utgångspunkt från medborgarnas skatteutgift 
följs. I vår undersökning framkommer kritik mot politikernas stärkta roll i förhållande till 
vårdverksamheterna där respondenterna menar att politikerna måste lyssna mer på läkare som 
har en gedigen kunskap inom sina respektive specialområde. Kritiker menar att politiker inte 
kan göra de rätta prioriteringar om de saknar medicinsk expertis. Politikerna överlåter dock 
detaljstyrningen åt vårdverksamheterna men de måste hålla sig inom ramarna. En fördel med 
att vårdenheterna själva får göra prioriteringar som t.ex. köp av servicetjänster är att de kan bli 
mer kostnadsmedvetna. En nackdel som förts fram av Norrbottens läns landsting är att det kan 
vara svårt för landstingsledningen och politiker att få en helhetsbild av den totala 
vårdverksamheten när varje verksamhet själv arbetar med sina prioriteringar.  
 
 

Prestationshämmande 
 
Rambudgeten har upplevts som prestationshämmande av ett flertal respondenter. De anser att 
modellen bestraffar den som vill producera mer vård och inte kan följa de fastställda ramarna. 
En del respondenter menade att prestationerna skulle sättas mer i fokus. Ett syfte med 
modellen är att sätta den ekonomiska styrningen i centrum och på så sätt stärka politikernas 
roll som ekonomiska väktare. Om prestationerna blir det viktiga är det frågan om rambudget 
är rätt modell att tillämpa utan då bör nog en annan modell väljas. Ett exempel på ett landsting 
som vill införa en prestationsbaserad budget är Västmanland. Anledningen till detta är att de 
vill öka kvaliteten och effektiviteten vilket idag inte uppnås med en rambudget då modellen 
inte uppmuntrar expansion och förnyelse. Rambudgeten behöver dock inte vara 
prestationshämmande om föregående års budget ifrågasätts så att det inte är samma ramar år 
från år. Det är viktigt med en konstruktiv dialog för att uppmuntra och uppnå förnyelse och 
ökad kvalitet.      
 
 

Budgetuppföljning 
 
En annan viktig aspekt är att användaren av rambudget har en väl fungerande 
budgetuppföljning. Anledningen till att detta är viktigt är först och främst att ledningen ger 
signaler om att eventuella avvikelser tas på allvar och att verksamheterna ska följa de uppsatta 
ramarna. De flesta landsting som tillämpar en rambudget har etablerat en fullgod 
budgetuppföljning. Det vanligaste är att landstingen har månatliga budgetuppföljningar för att 
se om eventuella avvikelser förekommer. När en avvikelse upptäcks har många landsting ett 
åtgärdspaket som används för att hejda utvecklingen. Ett konkret exempel på detta kan hämtas 
från landstinget i Uppsala län. De hade vid ett tillfälle en avvikelse som berodde på höga 
personalkostnader till följd av personalbrist. Åtgärden som vidtogs var att landstinget införde 
ett tak för genomsnittlig timlöneökning för att personalkostnaderna inte skulle öka 
okontrollerat. Bland landstingen som vi undersökte fanns det ett högt medvetande om att 
budgetuppföljning är viktigt för att modellen ska fungera. Många uttryckte det på så sätt att de 
hade en fullgod budgetuppföljning men att detta alltid kunde förbättras. Det bör dock tilläggas 
att budgetuppföljningarna inte ska bli för täta så att folk i organisationen känner sig evigt 
påpassade. Det gäller således att hitta en balans så att budgetuppföljningar blir meningsfulla 
och inte ett redskap för att hitta syndabockar.  
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5.1.2 Rambudget och målstyrning – en modell med konflikter 
 
Två av de landsting som vi undersökte kombinerar rambudget med målstyrning. För att få ta 
del av resurserna som rambudgeten ställer upp ska varje verksamhet inkomma med ett 
dokument till landstingsledningen där de ställer upp mål med sin verksamhet. Dessa mål ska 
överensstämma med landstingets övergripande mål för hälso- och sjukvård. Målstyrningen 
kan vara ett alternativ till den traditionella budgetstyrningen och intresset riktas således mot 
verksamhetens prestationer och resultat istället för detaljstyrning av resursernas fördelning 
och användning. 
 
Gotlands kommun tillämpar denna kombination av modeller och anledningen till det är att de 
vill främja helhetstänkandet. Med detta menas att Gotlands kommuns bästa är överordnat de 
olika verksamheternas behov. De har infört kontrakt mellan politikerna och 
vårdenhetscheferna för att lättare kontrollera att resursomvandlingen sker i linje med 
kommunens övergripande mål. Gotland kombinerar inte målen med äskanden utan det är i 
beslutet om rambudgeten som den slutgiltiga tilldelningen sker. Målstyrning kan vara ett bra 
sätt att involvera fler medarbetare i resurstilldelningsprocessen. Ett mindre bra exempel är den 
modell som landstinget i Blekinge använder sig av där verksamheternas måldokument har 
blivit till regelrätta äskningar. Att både ha äskanden och rambudget leder till konflikter 
eftersom alla äskanden inte kan infrias. Detta problem har också upptäckts i Blekinge där en 
del vårdverksamheter som inte fått igenom sina äskanden känt sig överkörda innan 
verksamhetsåret börjat.   
 
 

5.1.3 Befolkningsbaserad resursfördelningsmodell  
 
Utgångspunkten för den befolkningsbaserade resursfördelningsmodellen är det 
befolkningsunderlag som finns i varje verksamhets upptagningsområde. Landstingets totala 
skatteintäkt ska fördelas ut till verksamheterna med befolkningsunderlaget som stöd. 
 
 

Fördelning efter befolkningsprofil och vårdkonsumtion 
 
Befolkningsbaserad resursfördelningsmodell används av två av de intervjuade landstingen. 
Utgångspunkten är precis som i rambudgeten de befintliga skatteintäkterna som ska fördelas 
till de olika verksamheterna. Skillnaden är dock att här görs fördelningen med 
befolkningsprofilen och medborgarnas vårdkonsumtion som underlag. Båda de landsting som 
använder den befolkningsbaserade resursfördelningsmodellen menar att denna modell är mest 
rättvis och bäst möter Hälso- och sjukvårdslagens krav om lika vård åt alla. Just detta krav var 
ett av huvudsyftena till att modellen tillkom i teorin. Modellen anses vara rättvis eftersom den 
bygger på statistik av medborgarnas vårdkonsumtion. Bland de landsting som använder 
modellen har de använt antal invånare och åldersfördelning som förklarande variabler i sin 
resurstilldelning till olika distrikt/nämnder. Dessa båda variabler motsvarar kraven på 
enkelhet samtidigt som de förklarar en mycket stor andel av olika distrikts resursbehov. Dock 
tycker landstinget Sörmland att statistiken behöver kompletteras med ytterligare 
behovsvariabler. Ett exempel på en ytterligare behovsvariabel kan vara att dela in 
befolkningen efter hälsotillstånd i så kallade diagnosgrupper. Detta är ett sätt att lättare 
överblicka hur mycket vård olika grupper i samhället behöver så att prioriteringar lättare kan 
göras.  
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Tilläggsanslag motverkar strukturella förändringar 
 
När den befolkningsbaserade resursfördelningsmodellen används ska tilläggsanslag för 
kostnader av strukturell natur t.ex. fastighetskostnader inte förekomma eftersom detta sätter 
modellen ur spel. Är det en vårdenhet som inte utnyttjas av medborgarna kommer denna inte 
att erhålla pengar genom den befolkningsbaserade resursfördelningsmodellen utan enbart 
överleva på tilläggsanslag. Modellen ska spegla de vårdbehov som medborgarna har och finns 
det verksamheter som medborgarna inte efterfrågar ska dessa läggas ner alternativt förflyttas. 
Trots att båda landstingen ger tilläggsanslag finns det situationer där modellen fungerat bra. 
Ett exempel var när landstinget Västernorrland lade ner akutkirurgin vid Härnösands sjukhus 
och flyttade denna till Sundsvall. Detta gjordes just på grund av att vårdbehovet minskat i 
Härnösand och samtidigt ökat i Sundsvall. Denna typen av åtgärder som annars kan vara 
svåra att försvara gentemot medborgarna blir enklare att genomföra då beslutet följer den 
befolkningsbaserade resursfördelningsmodellen. Troligtvis hade denna typen av 
omstruktureringar varit vanligare om inte de både landstingen gett tilläggsanslag till 
verksamheter. Även om Västernorrland gjort denna omstrukturering och några andra mindre 
så medför tilläggsanslag för fasta kostnader att mindre enheter kan överleva trots att de inte är 
effektiva. Det naturliga här borde vara att lägga ner eller flytta denna verksamhet men det är 
inte alltid möjligt då det kan vara geografiskt olämpligt för medborgarna. Med detta menas att 
flytta verksamheten till annan ort eller lägga ned kan betyda att medborgarna får väldigt långt 
till denna typ av vård. För att Hälso- och sjukvårdslagen ska följas måste medborgarna ha 
någorlunda geografisk närhet till sjukvård och detta måste också beaktas innan 
omstruktureringar görs. Även om geografiska möjligheter finns för nedläggningar sätter sig 
ofta medborgare på tvären mot sådana åtgärder. Eftersom politikerna är utsedda av 
medborgarna har de en tendens att lyssna på denna kritik och inte allt för sällan dras förslag 
om nedläggningar tillbaka.  
 
 
Karakteristika Rambudget Rambudget och 

målstyrning 
Befolkningsbaserad 
resursfördelnings-modell 

Resurstilldelning Skattesatsen utgör en 
ekonomisk ram för de 
olika förvaltningarna. 
 

Målstyrning tenderar gå 
mot äskningsförfarande 
som riskerar förstöra de 
ekonomiska ramarna. 

Skatteintäkter fördelas till 
beställarnämnder utifrån 
medborgarnas antal och 
behov. 

Rollfördelning 
 

Politikern upplevs som för 
stark. Andra aktörer 
känner sig utanför i 
budgetprocessen. 

Politikern stark men 
verksamheterna överkörda 
då inte alla äskanden går 
igenom. 

Politikern svag då denne 
har svårt att ta beslut om  
nedskärningar av 
strukturell natur.   

Ekonomiska konsekvenser Kostnader följer 
skatteintäkter eftersom det 
inte går att avvika från 
ramen. Den ekonomiska 
ramen är dock 
prestationshämmande. 

Risk för kostnadsökningar 
då verksamheterna är 
omotiverade att följa de 
ekonomiska ramarna.  

Tilläggsanslag för 
kostnadsökningar i 
ineffektiva verksamheter 
beviljas.  

Tabell 6: Sammanfattning av analys kring resursfördelningsmodeller i de studerade landstingen. 
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5.2 Resursomvandlingsmodeller 
 
Vad gäller resursomvandlingsmodeller används samtliga modeller som finns beskrivna i 
teorikapitlet i de undersökta landstingen. Modellerna är traditionell anslagsmodell, traditionell 
anslagsmodell med inslag av beställar- och utförarmodell på sjukhusnivå och beställar- och 
utförarmodell på landstingsnivå. 
 

5.2.1 Traditionella anslagsmodeller – monopolställning 
 
De traditionella anslagsmodellerna kännetecknas av att beställaren och utföraren sitter 
tillsammans och beslutar om hur mycket vård som ska produceras. När inte dessa tydliga 
roller finns betyder det att det är samma personer som övervakar kvaliteten och producerar 
vården. Då uppkommer en monopolställning för vårdproducenten eftersom denne alltid är 
garanterad produktionen av vård. Denna modell tillämpas av fem landsting.  
 
Den största nackdelen med modellen framkommer bl.a. i Gotlands kommun och det är att 
modellen inte ger några starka incitament till ökad kostnadsmedvetenhet i de olika 
verksamheterna. Detta beror bl.a. på att verksamheterna inte själva får ta ansvar för några 
inköp utan alla inköp görs centralt. I vissa landsting har de försökt koppla tydliga uppdrag och 
mål till modellen så att verksamheterna verkligen producerar den vård de ska och blir mer 
effektiva. Dock har det varit ett stort problem i landstinget i Sörmland att få uppdragen tydliga 
nog så att verksamheterna vet vad de ska fokusera på.  
 

5.2.2 Traditionella anslagsmodeller med inslag av beställar- och 
utförarmodell på sjukhusnivå –  möjlighet till konkurrens 
 
Traditionell anslagsmodell med inslag av beställar- och utförarmodell på sjukhusnivå åsyftas 
en modell där verksamheterna får resurser i form av traditionella anslag men i sin 
resursomvandling också har inslag av beställar- och utförarinslag. Det vanligaste är att 
verksamheterna själva får köpa in servicetjänster för att vård ska kunna produceras. Exempel 
på sådana tjänster kan vara fastighetsservice, städning och laboratorietjänster.  
 
Beställaren i denna modell representerar bara sin verksamhet och inte medborgaren och därför 
kallas modellen för beställar- och utförarmodell på sjukhusnivån. Fyra av de intervjuade 
landstingen använder denna kombination av modeller. Den främsta anledningen till valet av 
modellen är en ökad kostnadsmedvetenhet. Landstinget i Norrbotten anser att det ger 
verksamheterna en större möjlighet att påverka sina kostnader. De landsting som även valt 
resursfördelningsmodellen  rambudget ger därmed sina verksamheter ökad möjlighet att hålla 
nere kostnaderna och följa ramarna.  
 
En nackdel med den traditionella anslagsmodellen med inslag av beställar- och utförarinslaget 
på sjukhusnivå är att den bidrar till ökad administration ute i verksamheterna. Anledningen till 
detta är att varje verksamhet måste bygga upp en beställarkompetens som klarar av att hantera 
inköp så att kostnadsmedvetenheten uppnås. Här måste landstingen vara försiktiga så att inte 
duktiga medarbetare från den medicinska professionen belastas med för mycket administrativt 
arbete. Detta kan medföra att vårdpersonal inte får syssla med det arbete de är utbildade för 
och tröttnar på att arbeta i denna typ av organisation.  
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Beställar- och utförarmodellen på sjukhusnivå ska bidra till ökad konkurrens och på så sätt få 
ner kostnaderna. Trots detta är konkurrensen obefintlig i nästan alla landsting som använder 
denna kombination av modeller. Detta beror på att verksamheterna som ska köpa in 
servicetjänster inte har någon valmöjlighet utan köper tjänster enbart från landstingets 
serviceverksamhet. Att inte ha någon valmöjlighet främjar således inte 
kostnadsmedvetenheten och därmed nås inte önskad effekt med modellen. I Västmanlands 
landsting har kärnverksamheterna tvingats att köpa tjänster från landstingets egna 
serviceverksamheter och i och med detta har det uppstått misstro mot serviceförvaltningarna 
eftersom en del anser att de drar nytta av den bristande konkurrensen.  
 

5.2.3 Beställar- och utförarmodell på landstingsnivå – 
marknadstänkande fullt ut 
 
Av alla de landsting som vi intervjuade var det endast två stycken som använde en beställar- 
och utförarmodell på landstingsnivå för att omvandla resurserna. Modellen används för att 
rollerna som beställare och utförare ska renodlas så att beställarens roll som medborgarnas 
representant blir tydlig. Båda landstingen har som huvudmotiv angett att modellen ska ge ett 
tydligt fokus på medborgarnas behov av vård. Den vård som produceras ska styras utifrån ett 
patientperspektiv och inte ett producentperspektiv.  
 
De båda landstingen som använder en beställar- och utförarmodell på landstingsnivå har inte 
riktigt samma uppbyggnad av modellen. Landstinget i Uppsala län har tre politiska 
beställarnämnder som ska företräda patienten och beställa vård av producenter. Landstinget i 
Östergötland har i sin tur en beställarnämnd som ska sköta beställning av vård. Ett problem 
med modellen i landstinget i Uppsala län är att planeringsprocessen har blivit mer 
komplicerad i och med de tre beställarnämnderna. Rent konkret har det inneburit att 
beslutsprocessen tagit längre tid pga. att det administrativa arbetet ökat. Landstinget i 
Östergötland upplever inte detta som något problem och skulle planeringsprocesserna dra ut 
på tiden så gäller gamla avtal mellan beställare och utförare tills de nya blivit färdiga. På detta 
sättet undviks ett eventuellt problem med budgetlös styrning. 
 
Även om Uppsala läns landsting haft problem med modellen är de positivt inställda eftersom 
de anser att beställarnämnderna har ökat medvetandet om patienternas behov och önskemål. 
Landstinget i Östergötland tycker sig märka att kostnadsmedvetenheten och effektiviteten har 
ökat. Det har även blivit tydligare uppdrag till de olika vårdproducenterna vad gäller krav på 
utförande och kvalitet.  
 
En renodlad beställar- och utförarmodell ska bidra till ökad konkurrens främst genom att 
beställarna ska kunna vända sig till i princip vilken producent de vill. Meningen är att de ska 
välja en producent som dels är billig men också uppfyller en viss kvalitetsnivå. Trots denna 
goda tanke har inte konkurrensen ökat i Uppsala läns landsting eftersom vården köps i väldigt 
begränsad omfattning av externa producenter. Det andra landstinget som använder beställar- 
och utförarmodellen tycks inte uppleva detta som något problem. Tvärtom har konkurrensen 
ökat eftersom de valt att köpa mer och mer vård av externa producenter. Om inte 
konkurrensen fungerar tillfredsställande kan inte modellens kostnadssänkande egenskaper 
utnyttjas fullt ut. 
 
Det ska också påpekas att det kan vara svårt att införa en modell som bygger på 
marknadstänkande när denna typ av organisation av tradition varit en typ av 
monopolorganisation.  
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Karakteristika Traditionell 
anslagsfördelning 

Traditionell 
anslagsfördelning med 
inslag av beställar- och 
utförarmodell på 
sjukhusnivå 

Beställar- och 
utförarmodell på 
landstingsnivå 

Resursomvandling Resurserna omvandlas till 
tjänster av  respektive 
förvaltning. 

Resurserna omvandlas till 
tjänster av  respektive 
förvaltning. För att 
tjänsterna ska bli 
fullständiga köper 
verksamheterna 
servicetjänster. 

Resurserna förvandlas till 
tjänster genom 
vårdöverenskommelse 
mellan beställarnämnder 
och utförare. 

Förhållande mellan 
beställare och utförare 

Finns ingen separation av 
rollerna. Varje  lokal 
förvaltning sitter 
tillsammans och består av 
både beställare och 
utförare.  
 

På central nivå finns ingen 
separation av rollerna. På 
sjukhusnivå separeras 
rollerna på så sätt att  
beställare representeras av  
kärnverksamheterna 
medan utföraren 
representeras av 
serviceverksamheten 

Tydliga roller. Sitter 
separerade från varandra. 
Beställaren dvs. 
politikerna företräder 
medborgarna och ska 
beställa den vård som 
medborgarna efterfrågar.  

Konkurrens 
 

I princip obefintlig. 
Produktionen av t.ex. vård 
sker i monopolställning 
där konkurrensen är 
obefintlig. 

Konkurrens obefintlig 
men hade kunnat existera 
om verksamheterna köpt 
tjänster av externa 
serviceverksamheter.  

Konkurrensen obefintlig 
eftersom externa 
vårdproducenter inte väljs.  

Marknadstänkande Uppmuntrar inte till det. 
Det är samma 
beslutsfattare som 
bestämmer vad 
landstingsinvånarna ska 
erbjudas för tjänster 
samtidigt som de ska 
övervaka och styra 
produktionen av 
tjänsterna. 
 

På sjukhusnivå 
uppmuntras 
marknadstänkande. Kunde 
fungerat bättre om externa 
serviceverksamheter hyrts 
in.  

Uppmuntrar till 
marknadstänkande då det 
finns ett köp- och sälj 
förhållande. Detta 
utnyttjas inte av 
beställarnämnderna. 

Tabell 7: Sammanfattning av analys kring resursomvandlingsmodeller i de studerade landstingen. 
 
 

5.3 Budgetutfall – modellernas påverkan på 
ekonomin 
 
Vi intervjuade elva landsting och tre av dessa hade balans i sin budget medan sju stycken 
hade underskott och ett landsting hade överskott. Med balans menas att budgetutfallet blir 
samma som budgetprognosen för verksamhetsåret 2002. De tre landstingen som hade balans i 
sin budget använde samma resursfördelningsmodell och resursomvandlingsmodell. Den 
resursfördelningsmodell de använder är rambudget och resursomvandlingsmodellen är 
traditionell anslagsfördelning i kombination med beställar- och utförarmodell på sjukhusnivå. 
En anledning till att balans uppnås kan vara att inslaget av köp- och sälj vad gäller inköp av 
servicetjänster i de olika verksamheterna bidragit till ett ökat kostnadsmedvetande. Att låta 
verksamheterna ta ansvar för kostnader kan uppmuntra och ge möjlighet att hålla sig inom 
den ekonomiska ram som rambudgeten satt upp. För att visa betydelsen av den ekonomiska 
ramen har de tre landstingen fokuserat en hel del på budgetuppföljning och ett exempel är 
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landstinget i Jönköpings län som har intensifierat budgetuppföljningen så att den sker 
månadsvis.  
 
 

Avfolkningsbyggd och brist på kostnadsmedvetenhet 
 
När det gäller landstingen som har underskott i sin budget kan vi inte se ett lika tydligt 
mönster. Ett av de landsting som har underskott är Västernorrland som använder  
befolkningsbaserad resursfördelningsmodell och en traditionell anslagsfördelning med inslag 
av beställar- och utförarmodell på sjukhusnivå. Deras problematik beror till största del på en 
snabb befolkningsminskning i länet. Detta gör att skatteintäkterna blir mindre och 
medelåldern på de som stannat kvar blir ofta hög. De äldre kräver mer vård och måste vara 
garanterade detta inom ett rimligt geografiskt avstånd. Därför går det inte att genomföra 
strukturella förändringar även om behovet förändras. Detta leder till att landstinget betalar ut 
pengar till vård i glesbygden där kanske inte alltid verksamheten utnyttjas fullt ut. Även 
landstinget i Sörmland använder en befolkningsbaserad resursfördelningsmodell och en 
traditionell anslagsfördelning och har budgetunderskott. Landstinget har dragits med kraftig 
kostnadsutveckling för bl.a. laboratoriekostnader och detta kan bero på att 
resursomvandlingen sker utan något inslag av beställar- och utförarinslag på sjukhusnivå. Att 
låta verksamheterna själva köpa in servicetjänster skulle kunna bidra till en ökad 
kostnadsmedvetenhet så att kostnadsutvecklingen kan hejdas.  
 
 

Obefintlig konkurrens 
 
Landstingen i Uppsala län och Östergötland uppvisar båda underskott och använder båda 
rambudget och beställar- och utförarmodeller på central nivå. Deras budgetunderskott kan 
bero på att beställar- och utförarmodellen på central nivå inte används fullt ut så att 
verksamheterna köper vård av externa vårdproducenter för att minska kostnaderna. Som det 
ser ut idag så sker inköp till största del av interna vårdproducenter och detta bidrar inte till 
ökad konkurrens. Anledningen till detta kan vara att det råder brist på externa 
vårdproducenter i området eller att verksamheterna föredrar att samarbeta med de interna 
vårdproducenterna. 
 
 

Äskanden, geografiskt läge och personalbrist 
 
Landstinget Blekinge använder rambudget i kombination med målstyrning och traditionell 
anslagsfördelning vad gäller resursomvandlingen. En rambudget brukar normalt börja med att 
landstingets skatteintäkter utgör verksamheternas ram. I Blekinges fall tycks de börja i andra 
ändan då verksamheterna inkommer med en verksamhetsplan som även innehåller äskanden 
av resurser. Problemet här blir att inte alla äskanden kan gå igenom och då känner sig 
verksamheterna överkörda av landstingsledningen redan innan verksamhetsåret hunnit börja. 
Det tror vi leder till att verksamheterna inte motiveras att hålla de ramar som de fått eftersom 
de har önskat något annat och anser sig ha bättre kunskap om vad de själva behöver. Här 
tycks rambudget användas på fel sätt och mycket tror vi beror på målstyrningen som gått över 
till att bli ett äskandeförfarande.  
 
Gotlands kommun använder också rambudget i kombination med målstyrning och traditionell 
anslagsfördelning. Här tycks dock målstyrningen fungera och innebär att verksamheterna styr 
sin verksamhet i linje med kommunens övergripande mål. Skillnaden mot landstinget 
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Blekinge är att målstyrningen inte har övergått till ett äskandeförfarande. Däremot är 
Gotlands geografiska läge ett problem eftersom det är svårt att samarbeta med andra läns 
sjukhus vad gäller olika typer av specialistvård. Därmed är det svårt att prioritera bort vissa 
verksamheter så att den ekonomiska ramen hålls. Gotland har också de senaste åren haft svårt 
att få personal och därför har lönerna ökat för att locka arbetskraft. Samtidigt har Gotland 
många sommargäster som betalar kommunalskatt i sina hemkommuner och detta kommer inte 
Gotland till del när det gäller att täcka kostnadsökningar i vården.  
 
 

Budgetdialoger i olika skeden ger olika budgetutfall 
 
Landstingen i Kronoberg och Jämtland använder båda rambudget och traditionell 
anslagsfördelning. Skillnaden mellan de båda är att Kronoberg har ett budgetunderskott 
medan Jämtland har ett överskott. Jämtlands överskott kan bero på att de skapat en 
budgetdialog där sjukvårdens inriktning och preliminära budgetram ska diskuteras fram. 
Fördelen med budgetdialogen är att alla ansvariga kan delta i dialogen och de har möjlighet 
att påverka sin och sin verksamhets situation. Detta kan motivera verksamhetsansvariga att 
anstränga sig lite extra så att budgetramen följs. Som det ser ut idag i Kronoberg har 
verksamheterna på ett senare stadium möjlighet att påverka sin situation då de uppmanas 
inkomma med budgetförslag för deras verksamhet inom fastställda ramar. Frågan är om de 
kan påverka lika mycket som verksamheterna i Jämtland när de kommer in så sent i 
processen.  
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6. Slutsats 
 
Vi har gjort en undersökning som visar hur det ser ut i olika svenska landsting vid fördelning 
och omvandling av resurser samt hur budgetutfallet påverkas av detta. Landstingen använder 
olika resursfördelnings- och resursomvandlingsmodeller som påverkar budgetutfallet både var 
och en för sig men även i kombination med varandra. Detta är förmodligen inte den enda 
förklaringen till landstingens ekonomiska situation men det är en väl så viktig del i 
sammanhanget.  
 
Den vanligaste resursfördelningsmodellen som används är rambudget. Av de som använder 
rambudget har tre också valt en traditionell anslagsfördelning med inslag av beställar- och 
utförarmodell på sjukhusnivå. Detta har visat sig vara den bästa kombinationen av de som vi 
har studerat då samtliga landsting som valt denna kombination har balans i sin budget. Vi tror 
att anledningen till detta är en lagom blandning av ekonomiska restriktioner och ekonomiskt 
ansvar i form av delegering. Det positiva med denna kombinationen är att beställar- och 
utförarinslaget på sjukhusnivå ger medarbetarna i verksamheterna en möjlighet att påverka 
sitt ekonomiska resultat. Den ekonomiska ramen som sätts begränsar samtidigt det 
ekonomiska ansvaret ute i verksamheterna och därmed också efterverkningarna vid ett 
eventuellt misslyckande av verksamhetsledningen.  
 
De sjukhus som inte har något eget ekonomiskt ansvar använder den traditionella 
anslagsmodellen när de omvandlar sina resurser till tjänster. Den stora nackdelen med denna 
modell är att den inte uppmuntrar till ökad kostnadsmedvetenhet. Detta märks i 
undersökningen då alla utom ett landsting som valt denna resursomvandlingsmodell, 
oberoende av resursfördelningsmodell,  har budgetunderskott. Att inte delegera ansvar för 
kostnader till verksamhetschefer medför att det blir svårt att ställa någon till svars vid 
negativa budgetavvikelser.  
 
Två landsting har valt en egen form av rambudget där de kombinerat rambudgeten med 
målstyrning vid fördelningen av resurser. Som resursomvandlingsmodell har båda valt 
traditionell anslagsfördelning. Denna kombination har gett budgetunderskott och i ett 
landsting har underskottet hängt med sedan 1990-talets första hälft. Vi anser att rambudgeten 
används på fel sätt då processen tar sin början i äskanden istället för de befintliga 
skatteintäkterna. Denna arbetsgång gör att modellen påminner om förfarandet vid en så kallad 
behovsbudget. Nackdelen med en behovsbudget är att organisationens utgifter tenderar att öka 
för varje år eftersom äskandena också i regel ökar för varje år. Ett annat problem är att alla 
äskanden inte går igenom och då känner sig verksamheterna överkörda och då blir risken stor 
att de struntar i den ekonomiska ramen de blivit tilldelade.         
 
Det finns tre landsting som använder en befolkningsbaserad resursfördelningsmodell men vart 
och ett har valt olika resursomvandlingsmodeller. Att de valt olika 
resursomvandlingsmodeller har inte påverkat budgetutfallet då samtliga har budgetunderskott. 
Att det blir så beror troligtvis på att landstingen har tilläggsanlag som sätter modellen ur spel. 
Modellen tar tyvärr hänsyn till mer än befolkningens behov då landstingen tillåter 
tilläggsanlag till verksamheter som inte utnyttjas och egentligen borde läggas ner. Det har 
visat sig svårt att få politiker att ta beslut om nedskärningar och nedläggningar då de i sin tur 
är rädda för medborgarnas makt att avsätta dem vid nästa val. Det ska också sägas att 
modellen kräver vissa geografiska förutsättningar t.ex. att det inte är för långt mellan olika 
sjukhus så att medborgarna som drabbas av nedläggningar inte kan söka denna vård på annan 
närbelägen ort.  
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Vad gäller resursfördelnings- och resursomvandlingsmodeller tycker vi oss kunna dra en 
övergripande slutsats att de landsting som valt att delegera kostnadsansvar till sina respektive 
verksamheter har fått balans i sin budget. Landstingen får på detta sätt sina medarbetare 
delaktiga i processen då resurser ska fördelas och omvandlas. Det som stärker denna slutsats 
är att den mest framgångsrika kombinationen av modeller i de undersökta landstingen är 
resursfördelning via rambudget och resursomvandling med hjälp av traditionell anslagsmodell 
i kombination med beställar- och utförarmodell på sjukhusnivå. Därmed ser vi en koppling 
mellan arbetsgången vid fördelning och omvandling av resurser i de olika landstingen och 
deras respektive budgetutfall. Eftersom vi saknar några av Sveriges landsting i denna 
undersökning kan vi inte utifrån denna dra några slutsatser om hur övriga landstings arbete 
med fördelning och omvandling av resurser påverkar deras respektive budgetutfall.  
 
Denna undersökning har visat hur viktigt det är att genomlysa sina ekonomistyrningsmodeller 
och om möjligt är jämföra dem med andra landstings modeller. Det är givetvis också viktigt 
vid jämförelser att plocka fram skillnader i de jämförande enheternas förutsättningar. 
Exempel på sådana förutsättningar kan vara om landstinget verkar i glesbygd, om 
medelåldern är hög eller om det råder personalbrist i landstinget. Denna typen av skiftande 
förutsättningar kan också vara en bidragande orsak till skiftande budgetutfall. En bra 
undersökning kan ge svar på hur modellerna fungerar och om de behöver förändras eller rent 
av bytas ut. Vår slutsats är därmed att alla organisationer som arbetar med 
ekonomistyrningsmodeller kontinuerligt bör göra denna typen av kontroller.  
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7. Framtida forskning 
 
Resursfördelningsmodeller och resursomvandlingsmodeller är en liten del av ett stort 
sammanhang. Det stora sammanhanget kan benämnas ekonomistyrning i offentlig verksamhet 
och i det finns många möjligheter till framtida forskning. En intressant vidareutveckling på 
denna uppsats skulle kunna vara att t.ex. fördjupa sig i några eller något av landstingen och se 
hur deras resursfördelnings- och  resursomvandlingsmodeller kan förbättras. Denna uppsats 
tar bara fasta på två utvalda modeller men i framtida forskning kan det vara av intresse att 
belysa andra eventuella ekonomistyrningsmodeller som påverkar landstingens ekonomi men 
då måste en fördjupning i ett eller flera landsting göras. 
 
Inom företagsekonomin finns ett viktigt ämnesområde – organisation – som i den offentliga 
sektorn borde kunna hitta många intressanta uppslag till forskning. Ett exempel är att studera 
hur medlemmarna i de offentliga organisationerna agerar vid ständiga förändringar av 
ekonomistyrningsmodeller och organisationsmodeller. Dessutom har offentliga organisationer 
en ledning som är politiskt tillsatt och detta bjuder på infallsvinklar för framtida forskning.  
Det kan tex. vara givande att se hur politikernas ideologi står sig mot företagsekonomiska 
idéer. 
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Appendix I 
 
 
ENKÄT VID UNDERSÖKNING 
 
 
1. Hur många invånare har Er landstingskommun?  
 
 
2. Hur stor del av budgeten är hälso- och sjukvårdsektorn av total budget (%)? 
 
 
3. Hur många anställda har Er landstingskommun ?   
 
 
4. Hur många arbetar inom hälso- och sjukvårds sektorn?  
 
 
5. Vilken resursfördelningsmodell använder Ni? (Exempel: rambudget, behovsbaserad 

resursfördelningsmodell, programbudget m.fl.)  
 
a. När började Ni tillämpa denna modell?  
 
b.  Varför började Ni använda denna modell? (Syften och motiv)  
 
c.  Hur är den uppbyggd? (Arbetsgång) 
 
d. För- och nackdelar med modellen? 
 
e. Skulle Er modell kunna förbättras på något sätt? I så fall hur? 
 
f. Tycker Ni att lokal politik försvårar användandet av modellen? I så fall hur? 
 
 
6. Balanserar Er budget eller har Ni under- alternativt överskott ?                
 
a.     Vidtas åtgärder vid eventuella budgetavvikelser? I så fall vilka? 
 
b. Gör Ni ofta budgetrevideringar t.ex. i form av tilläggsanslag? 
 
 
7. Vilken resursomvandlingsmodell använder Ni? (exempel kan vara köp- säljmodeller eller 

mer traditionella.) 
 
a. När började Ni tillämpa denna modell?  
 
b.  Varför började Ni använda denna modell? (Syften och motiv) 
 
c.  Hur är den uppbyggd? (Arbetsgång) 
 
d. För- och nackdelar med modellen? 
 
e. Skulle Er modell kunna förbättras på något sätt? I så fall hur? 
 
f. Tycker Ni att lokal politik försvårar användandet av modellen? I så fall hur? 
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Nedanstående frågor besvaras av de landsting som har någon form av beställar- och 
utförarmodell. 
 
8. På vilken nivå är beställarkompetensen samlad ? (landstingscentral, distriktslokal) 
 
a. Vilket är motivet med denna organisation? 
 
 
9. Har Ni politiskt tillsatta beställarnämnder ?  
 
 
10. Hur många beställarnämnder har Ni? 
 
 
11. Vilka är beställarens/beställarnas huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
 
12. Vilka är de huvudsakliga effekterna till följd av beställarens/beställarnas arbete? 
 
 
13. Tycker Ni att beställarens och utförarens roll  fungerar?  
 
a. Vad gör att ni tycker rollerna fungerar bra alternativt dåligt?  
 
 
14. Hur fungerar förhandlingarna mellan beställare och utförare?  
 
a. Hur lång tid tar det för  parterna att nå en vårdöverenskommelse?  
 
b. Har Ni en budgetlös styrning till följd av att vårdöverenskommelserna drar ut på tiden? 
 
 
15. Tycker Ni att beställar- och utförarmodellen främjar konkurens? (Köper beställaren vård 

av olika producenter?) 
 
 
16. Har strukturen inom Er vårdverksamhet förändras? (Har outnyttjade vårdenheter lagts ner 

?)  
 
 
17. Tycker Ni att lokal politik försvårar användandet av beställar- och utförarmodellen? ( tex. 
vid strukturförändringar och ev. nedläggningar)   
 
 
18. Vilka  övriga för- och nackdelar upplever Ni med beställar- och utförarmodellen? 
 
 
 
 
 
 
 
 


